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Vážení spoluobčané,
letošní rok se chýlí ke konci, nastává
nejkrásnější období v roce a to hlavně
pro děti. Přesto bych se rád vrátil ještě
krátce ke komunálním volbám a poděkoval všem, kterým není lhostejné
dění v obci a přišli podpořit své kandidáty. Děkuji také za výraznou podporu mé osoby ve volbách, velice si toho
vážím a udělám všechno pro to, abych
vaši důvěru nezklamal! Skutečnost,
že se v zastupitelstvu mění jen jeden
člen, vnímám jako dobré ohodnocení
naší dlouhodobé práce. Samozřejmě
je stále co zlepšovat a nebráním se
smysluplným připomínkám či poznatkům. K tomu, aby byl rozvoj naší obce
vzestupný, je třeba ještě velký kus práce! Důležité jsou samozřejmě finanční
příjmy obce. Vkládali jsme naděje do
možnosti získání dotací z EU, realita je
však taková, že čerpání dotací je velmi
administrativně náročnou a rizikovou
záležitostí a změna pravidel v průběhu čerpání nebo dodatečně upravená

pravidla zkomplikovala život již v mnoha
obcích při následné
kontrole. A tak není divu, že se mnozí
ubírají cestou, raději záměry realizovat
postupně z vlastních zdrojů, pokud je
to v možnostech obce. Naše zkušenost
s dotací na zateplení a výměnu otvorových výplní na budově MŠ to jen potvrzuje!
V současné době vrcholí práce na
statickém zajištění budovy MŠ. Děkuji
rodičům, dětem i pracovníkům školky,
ale i sousedům v blízkosti budovy za
to, že musí strpět zvýšený hluk a ztíženou dopravní obslužnost kolem budovy! Kolem objektu budovy to zatím
vypadá, jako kdyby se kopaly zákopy,
ale zdání klame. Betonování základů je
již skoro u konce, zbývá jen postavit lešení a budovu obepnout lany. Práce na
zateplování budovy by pak měly pokračovat zřejmě v jarních měsících.
Co se týká komplexních pozemkových úprav, máme poslední informace
od pana ředitele Pozemkového úřadu
Ing. Grmely v tom smyslu, že výběrové

řízení na projektanta bude probíhat asi
v březnu 2015. Odkládá se také tvorba
nového územního plánu obce, protože
nový územní plán obce s pozemkovými
úpravami úzce souvisí.
Další stavební práce na rozšíření
inženýrských sítí v lokalitě „Za Školou“ jsou ve fázi dokončení projektové
dokumentace, podané na Stavební úřad
městyse Pozořice pro územní řízení. V rámci řízení bylo potřebné ještě
doplnit stanovisko hygieny a zažádat o
vynětí z půdního fondu. Stavba splaškové a dešťové kanalizace „Za Školou“
je finančně předjednána se Svazkem
Šlapanicko, zahájení odhaduji tak na
přelom roku 2015/2016.
Projekčně je také připravena výstavba víceúčelového hřiště s umělým
povrchem v areálu biotopu, čekáme jen
na vyhlášení vhodného dotačního titulu.
Závěrem děkuji všem občanům, zájmovým organizacím a spolkům za spolupráci. Přeji Vám všem krásné prožití
svátků vánočních a pohodový rok 2015!
Starosta obce Milan Blahák

„Některé cesty nás vedou a některé odvádí. Ať život v naší obci svědčí o dobré cestě nás všech.“
Přejeme šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu vašich nejbližších, úspěšné vykročení do
roku 2015, pevné zdraví a optimismus vám všem
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Výpis z usnesení zápisu ustavujícího zasedání
ZO Kovalovice konaného dne 4. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Kovalovice
konstatuje:

stva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

že z devíti zvolených členů zastupitelstva je přítomno 9 členů, je tedy
usnášeníschopné.

V souladu s ustanovením § 84 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce

volí:
v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obcích:

zřizuje:
tříčlenný finanční výbor a kontrolní
výbor

1. Starostou obce je zvolen Milan
Blahák, nar. 11. března 1970, bytem
Kovalovice 32, starosta je pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněný. Zvolen 9
hlasy z 9 přítomných členů zastupitelstva obce.
2. Místostarostou obce je zvolen
Ivan Sukovatý, nar. 8. října. 1964,
bytem Kovalovice 49, místostarosta
je pro výkon funkce dlouhodobě neuvolněný. Zvolen 9 hlasy z 9 přítomných
členů zastupitelstva obce.

•

•

•

•
bere na vědomí:
složení slibu všech přítomných členů (Milan Blahák, Ivan Sukovatý,
Stanislav Pernica, Doc. MUDr.
Radomír Bůček, Csc., Jan Blaha,
Petr Filip, Jiřina Kotvrdová, Josef
Kadlec, Petr Šmerda) zastupitel-

jmenuje:
do funkce
předsedu finanční výboru - Stanislava Pernicu, bytem Kovalovice
116
členy finančního výboru – Jana
Blahu, bytem Kovalovice 103 a Josefa Kadlece, bytem Kovalovice
111
předsedu kontrolního výboru – Jiřinu Kotvrdovou, bytem Kovalovice
186
členy kontrolního výboru – Petra
Filipa, bytem Kovalovice 216 a Petra Šmerdu, bytem Kovalovice 50.

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, dalšími zákony a
stanovenou náplní činnosti výboru.

deleguje:
do Svazku obcí pro vodovody a
kanalizace – Šlapanicko zástupce obcestarostu
• Milana Blaháka a místostarostu
Ivana Sukovatého jako náhradníka.
do dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Roketnice zástupce obce- starostu
• Milana Blaháka a místostarostu
Ivana Sukovatého.
V Kovalovicích dne 4. 11. 2014
Starosta obce Milan Blahák
místostarosta obce Ivan Sukovatý

SILVESTR
Srdečně zveme všechny občany
na již tradiční

silvestrovské rozloučení
se starým rokem
a přivítání roku nového,
u ohně v areálu vedle restaurace.
Přípitek proběhne v 0.30 hodin.

NA TVRZI
31. ledna 2015
RYBÁŘSKÝ PLES
14. února 2015
OSTATKY
sraz masek ve 12 hod.
OSTATKOVÁ ZÁBAVA večer
15. února 2015
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Volby do obecního zastupitelstva 2014

18. dubna 2015
POSEZENÍ U CIMBÁLU
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Vážení čtenáři,

i v dnešním zpravodaji se našlo místo na pár vět o knížkách v naší knihovně.
Tajná kniha – Irena Obermannová.
Román o lásce hlavní hrdinky k významnému muži, ale nejen o tom. Je to
román o dnešní době, o Praze, o stavu
současné společnosti.
Volání Afriky – Hilligesová Ilona.
Německá autorka velmi poutavě vypráví příběh vlastního života. Ukazuje
na omyly naivního mládí i neznalosti
jiného kulturního prostředí a afrických
zvyklostí.
Než odejdu navždy – Picatová Ma-

rie. Skutečný příběh,
který dojal celý svět.
Matka čtyř dětí umírá
na nevyléčitelnou nemoc a snaží se dětem
zajistit budoucnost.
Písečný muž, Svědkyně ohně,
Paganiniho smlouva – autor Lars
Kepler. Keplerovy romány bude čtenář
doslova hltat. Příběh je vždy okořeněn
vystupňovaným napětím. Je to hrozné,
děsivé, vzrušující. Pokud začnete číst,
nebudete moci přestat.
Památník – Kantůrková Eva. Autorka vzpomíná na své poslanecké
působení v ČNR, vyslovuje nekompromisní názory na polistopadový život,

Již tradiční Martinský lampionový průvod s programem
pro děti, posezením u ohně v areálu vedle restaurace.

politiky, umělce… Její úsudek
nešetří opravdu nikoho.
Máte rádi V. Javořickou nebo
Vl. Pittnerovou? Začtěte se tedy
do příběhů za starých časů, které nám přibližují životy našich předků.
I oni měli trápení s láskou, dětmi, nemocemi, majetkem, prací… Ať už žili
na statku, na zámku nebo chalupě.
Každodenní boj o holé živobytí byl určitě těžký. Oheň Po stopách štěstí,
Oheň bez uhlí, V zámku a chatrči,
Maminky, Po létech – to jsou jen některé knihy těchto autorek.
Ale v tomto čas rádi sáhneme po nějakém pohodovém čtení. Slavné kočičí příběhy – tato knížka je souborem
povídek autorů, kteří chtěli vyjádřit
lásku a obdiv ke kočkám.
Můj psí deník, Pes v posteli, Slepičí polévka pro milovníky psů.
Tyto knihy potěší toho, kdo má doma
štěkajícího kamaráda.
Pro děti alespoň tři nové knihy pohádek. Skřítek Křesadýlko a víla
Rozárka, Pohádky o psech a měsíci, Strašidlo Doudlo.
Přeji vám všem krásné pohodové
Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém
roce. Těším se, že i v roce 2015 se budeme v knihovně potkávat. Ráda přivítám i nové čtenáře. Otevřeno je každou
sobotu od 14,00 do 16,00 hodin.
Příjemné chvíle s knížkou vám přeje
Milada Terberová

Bohoslužby v Pozořicích
středa

24.12.

Štědrý den

čtvrtek

25.12.

Narození Páně

pátek

26.12.

sv. Štěpána

sobota

27.12.

sv. Jana Evangelisty

neděle

28.12.

Svaté Rodiny

středa

31.12.

sv. Silvestra

čtvrtek

1. 1.

Nový rok, slavnost
Matky Boží Panny
Marie

15.00
17.00
20.30
22.00
7.15
8.30
10.00
7.15
8.30
10.00
16.00
7.15
8.30
10.00
16.00
17.30
7.15
8.30
10.00

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
půlnoční mše sv. v Holubicích
půlnoční mše sv. ( „in nocte“)
jitřní mše sv. („in aurora“)
mše sv. v Holubicích
slavnostní vánoční mše sv. („in die“)
mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv.
mše sv. s žehnáním vína a po ní vystoupení krojovaných dětí ze
Skoronic s cimbálovou muzikou
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
děkovná mše za uplynulý rok
první novoroční mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv.
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Mateřská škola Kovalovice
Přišel podzim - ze
všech stromů listy dolů padají, mezi nimi dávej pozor berušky se skrývají.....

Divadlo ve školce
Ve čtvrtek 30. 10. 2014 navštívilo
naši školku na pozvání divadélko Kozlík s pohádkou Jak šel kozlík do světa.
Ve třídě Žabiček vyrostly kulisy krásného klasického divadélka. Objevilo se
jeviště a děti se zájmem začaly sledovat
příběh princezny Rozárky a začarovaného prince v kozlíka. Pohádka velmi
citlivě upozorňovala děti na to, jaký je
problém, když kozlík neumí správně říkat písmenko R. Na závěr se moc líbilo,
že se děti mohly s loutkami společně
vyfotit. Vždyť některé marionety byly i
větší, než někteří z nich...

Barevný týden
V týdnu 3. – 7. 11. 2014 probíhal ve
znamení barev. V určitý den děti při-

cházely oblečené v konkrétní barvě a
po celý den se učily tuto barvu poznávat. Měli jsme tak žluté pondělí, zelené
úterý, modrou středu, červený čtvrtek,
a bílý pátek.
Každým rokem nakonec, přijde mě-

síc prosinec, přinese nám stromeček,
pod stromečkem dáreček.

Adventní čas v mateřské školce
Ve středu 3. 12. 2014 v rámci dopoledního programu proběhne již tradiční
perníčková dílna, kde děti se naučí zdobit připravené perníčky.
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 zveme rodiče
všech dětí z naší školky na Vánoční odpolední dílnu, začínáme v 15:30. Společně s dětmi vyrobíme drobnůstky na
zimní vánoční jarmark.
V pátek 5. 12. 2014 k nám do školky
zavítá Mikuláš .
V pondělí 8. 12. 2014 opět navštívíme do Divadla Bolka Polívky v Brně,
tentokrát na představení „Tetiny v zimě”.
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 k nám do
MŠ přijde Ježíšek a naloží nám dárky
pod stromeček, celý den proběhne ve
znamení zpívání koled, povídání o vánočních zvycích, ochutnávka cukroví.
V době vánočních prázdnin, tj.
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015, oznamujeme
přerušení provozu MŠ. Provoz v MŠ
začíná v pondělí 5. 1. 2015. Kolektiv
pracovníků MŠ Kovalovice přeje všem
rodičům a přátelům MŠ krásné a klidné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok 2015.
Více informací k dění v naší mateřské škole získáte na www.ms-kovalovice.webnode.cz.
Fotografie z akcí jsou pak k vidění
na www.ms-kovalovice.rajce.idnes.cz
Stránku připravila Mgr. Helena
Skolková a Ing. Markéta Hynková
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Zprávy ze školy
Projekt „Záložka do
knihy spojuje školy“
Již se stalo dobrým zvykem na naší
škole, že se každoročně se všemi svými žáky účastníme česko-slovenského
projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Duchovním otcem uvedeného projektu je Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna
Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Cí-

lem je podpora dětského čtenářství
a navázání kontaktů mezi českými a
slovenskými školami prostřednictvím
výměny záložek do knih. Naším partnerem je ZŠ a MŠ Terézie Vansovej v
obci Zvolenská Slatina. Letošní téma
znělo „Moje oblíbená kniha“ a vyvolalo
kladnou reakci mezi pedagogy i žáky.
Vlastní tvorbě předcházelo seznámení se Slovenskou republikou s využitím knih, map, atlasů, internetu.
Obdivovali jsme její přírodní krásy
i historické památky. Někteří z nás
již Slovensko navštívili a podělili se s
námi o své zážitky. Přečetli jsme text
ve slovenštině a uvědomili si podobnost
našich jazyků. Potom už nic nebránilo
tvorbě záložek. Žáčci byli kreativní,
nápadití a pod jejich rukama vznikala
originální výtvarná dílka. Výsledky
své práce byli nadšeni a těšili se, až
kamarádi na Slovensku vloží právě jejich záložku do rozečtené či oblíbené

knihy. Spolu se záložkami jsme zaslali
fotografie naší školy, publikace o obci,
dětský atlas ČR a drobné dárečky. Odměnou za naši snahu a píli byla zásilka
od partnerů ze Slovenska se spoustou
krásných záložek.
Úsilí, práce a čas věnovaný tomuto
projektu plní na naší škole svůj účel.
Děti se více zajímají o knihy, čtou a navštěvují knihovnu.
Tamara Kalábová

Jak jsme otevřeli dveře
V době předadventní se již tradičně
naše škola otevírá pro všechny zájemce, kteří se chtějí podívat, jak to dnes
ve výuce chodí. Přicházejí rodiče, prarodiče, sourozenci a další přátelé školy.
V této fázi školního roku se už děti mohou blýsknout získanými vědomostmi a
ukázat našim hostům, jak se umí učit.
Nejvíce návštěvníků přišlo do první a
druhé třídy, ale i ve vyšších ročnících
byl ze strany rodičů velký zájem. V
přátelské atmosféře se mnozí s chutí
zapojili do výuky.
Odpoledne už se škola otevřela úplně pro všechny. Ve vánočních dílnách
jsme se setkali s našimi bývalými žáky,
s našimi budoucími žáky a samozřejmě
s jejich rodiči. Letos jsme vyráběli soba
s lízátkem, vánoční přání s nakousnutým jablíčkem, ozdobné krabičky, vánoční svícínky, barevné kapříky a další
vánoční dekorace. Děti i dospělí si vy-

rábění užívali. V příručním baru, který
vedla paní ředitelka, mohli návštěvníci
dostat kávu, čaj, sladkosti, keramické
výrobky a příjemné popovídání.
Den otevřených dveří přinesl přátelská setkání, pohodovou atmosféru a
předzvěst vánoční nálady.
Miriam Lerchová

Naše helovínování
Když se učí cizí jazyk dospělý člověk, je to pro něj práce, úkol, výzva
nebo povinnost a dobře ví, že to bude
bolet. Když se učí dítě, je nejlepší mu
to neprozradit. Nenápadně a skrytě
mu servírovat porce slovíček, frází a
gramatiky a tvrdit děcku, že k učení
vlastně vůbec nedochází. Někteří žáci
si ale občas povšimnou, že si až tolik
nehrají a že práce a povinnosti číhají hned pod někdy hodně tenkou slupičkou zábavy. Od těchto chmurných
poznatků odjakživa malým i velkým
pomáhaly lidové veselice. Na chvíli
hodit všechno za hlavu a zařádit si s
kamarády. A když vám něco vykládá
čarodějnice, duch nebo černá kočka,
neberete to jako učení, i když se leccos
dozvíte. Tak například, že chcete-li
porozumět anglickému jazyku, je dobré vědět i o kultuře, tradicích a zvycích
anglicky mluvících zemí. A co už může
být lepšího než se na to pěkně vystrojit a pokřikovat Trick or treat! neboli
česky Nedáte-li koledu, tak vám něco
vyvedu. A o to v současném pojetí starého keltského svátku Halloween jde
především. Jeho tradice sahají mnoho
set let do minulosti, kdy lidé věřili, že
před zlými duchy zemřelých se nejlépe
ochrání tím, že se sami za nebožtíky
přestrojí a opustí své domovy na poslední říjnovou noc. Zmatení duchové
pak dají pokoj lidem i příbytkům. Nyní
v anglicky mluvících zemích se maskují
především děti, a to za účelem chození
od domu k domu a dostávání dobrůtek.
Jsou ovšem země, kde tuto tradici berou velmi zodpovědně i dospělí a snaží se malým koledníkům nachystat co
nejzábavnější uvítání.
Náš letošní školní Halloween byl
stejně zajímavý a příjemný jako v předchozích ročnících. Děti přišly v úžasných maskách a musíme poděkovat
rodičům za nemalé úsilí při vymýšlení
a realizaci kostýmů. Letošní rej masek
jsme pojali jako módní přehlídku a každá paní učitelka převedla strašidýlka
Pokračovaní na str. 6
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Dokončení ze str. 5.
ze své třídy. Za velmi vtipnou považuji
pátou třídy, kdy aniž by se spolu domluvily, šly děti za týrané žáky a vyučující
za zlou královnu, která má na svědomí
několik exitů Sněhurky a nepochybně
i monokly svých svěřenců. Je velmi
těžké vyhodnotit nejlepší masku, a tak
jsme nehodnotili a místo toho každý
dostal úžasného sladkého ducha z čokolády a marcipánu, jejichž výrobu má
na svědomí naše paní kuchařka. Zcela
subjektivně mohu prohlásit, že tento
„treat“ neboli odměna bylo to nejlepší,
co nás letos na helovínu potkalo.
Posilněny na duchu i na těle vrhly
se děti do víru soutěží a dalších aktivit. Jestli si myslíte, že je jednoduché
po hmatu rozlišit předměty ukryté v
pytlíku nebo s pingpongovým míčkem
na lžíci přelézat a podlézat překážky,
tak není. Stejně tak závodit v běhání na
koštěti nebo slalomovat s tímtéž. Velký
úspěch sklidilo kočkohraní. To se pustí
nějaká pěkná a svižná melodie, děti dostanou kolíčky na prádlo a dokud hraje
hudba, snaží se kolíčkem pochytat co
nejvíce papírových kočiček, které jsou
ukryty v lese. Za odměnu dostaly kotě
k ochočení. Papírové. I když myšlenkou na skoro sto živých koťat v jedné
místnosti se člověk rád baví. Trochu
klidu jsme dětem dopřáli na stanovištích, kde si vyráběly tematické hračky
jako byl duch vytvořený z papírové spirály nebo strašidlo z kaštanu na špejli a
papírového ubrousku.
Tak jsme se bavili a dobrou vůli spolu měli a že se to všechno odehrávalo
ve vzdělávací instituci, kde jindy tak
veselo nebývá, je pro všechny zúčastněné příjemný bonus jindy tak povinné
školní docházky.
Miriam Lerchová

ZŠ Pozořice
Třídní schůzky v novém
V letošním školním roce jsme přistoupili ke změně podoby třídních schůzek, která by měla vést k prohloubení
spolupráce naší školy s rodiči žáků.
Klasické schůzky, při nichž se setkává
skupina rodičů s třídním učitelem, jsme
nahradili individuálními konzultacemi.
Podíleli se na nich nejen učitelé a rodiče, ale také samotní žáci, kteří se vyjádřili ke svému pokroku ve vzdělávání.
Setkání v této podobě mělo na naší škole premiéru ve čtvrtek 6. listopadu.
Každý žák získal příležitost zhodnotit své dovednosti, píli a znalosti,
mohl reagovat na to, co si dospělí myslí o jeho chování, dostal šanci
vysvětlit a zdůvodnit, proč dělá to či
ono. Důležitým motivačním prvkem
tohoto způsobu předávání informací o
průběhu vzdělávání je skutečnost, že
žák přestává být pouze objektem, který rodiče a učitelé někam posunují, ale
uvědomuje si, že on sám nese velký díl
odpovědnosti.
Většina konzultací probíhala v klidné, příjemné atmosféře, možné obavy
se rychle rozptýlily a díky účasti všech
tří stran jsme dokázali předejít zbytečným nerozuměním a soustředili se
především na další směřování žáků a
možnosti jejich rozvoje.
Lednové třídní schůzky budou mít
opět klasickou podobu a nadále se budou střídat s individuálními konzultacemi. Těšíme se na spolupráci.

Příběhy bezpráví
Naše škola se letos již počtvrté zapojila do projektu Příběhy bezpráví –
Měsíc filmu na školách, jehož hlavním
organizátorem je společnost Člověk
v tísni. Cílem projektu je prohloubení
zájmu žáků základních a středních škol
o moderní československé dějiny. Právě
generaci, která se narodila až po pádu
komunismu, bychom měli připomínat,
že současná svoboda není samozřejmostí, měli bychom o ni pečovat a chránit
ji. Věříme, že účastí v tomto projektu
předáváme žákům cenné informace a
formujeme jejich osobnost směrem k občanské angažovanosti a důvěře v demokracii.
V tomto roce jsme si připomněli 25.
výročí pádu železné opony, a Listopad 89
se proto stal tématem letošních Příběhů bezpráví. S žáky devátých tříd jsme
si tuto dobu přiblížili prostřednictvím
dokumentu Václav Havel, Praha – Hrad.
Po krátké diskuzi o filmu nás čekala beseda s paní Věrou Pytlíčkovou Indrovou,
členkou Konfederace politických vězňů
a občanského sdružení Dcery 50. let.
Otce paní Pytlíčkové odsoudili za ilegální skautskou činnost a velezradu na
10 let vězení, 7 let strávil v jáchymovských uranových dolech. Perzekuována
byla ale celá rodina. Opakované výslechy na StB se střídaly s ústrky ve škole
nebo zákazem dalšího studia.
Žáci s napětím poslouchali její vyprávění. Některé informace je překvapily,
jiné možná trochu vyděsily, další dojaly.
Rozhodně žádné nezůstaly bez odezvy a
nebyly zbytečné.
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Dárce míru…
DUCHOVNÍ OKÉNKO
Na mnoho věcí jsme si zvykli a
bereme je jako samozřejmost: na dostatek jídla, na jistotu střechy nad hlavou, na možnost cestování…A také na
mír v naší zemi i v celé Evropě. Tváří
v tvář zprávám o konfliktu na Ukrajině, v Sýrii či v Iráku ale zřejmě nedokážeme být podobně neteční. Stále
více si totiž můžeme uvědomovat, že
ani současný mír není navždy zajištěnou jistotou.
Toto vědomí nás ale nemá vést ke
strachu a snad může být i k něčemu
užitečné. Může nás vést k vděčnosti
za vše, co máme. Současná hojnost
jde ruku v ruce se stále rostoucí nespokojeností a naštvaností, jež nás obklopuje a kterou často nosíme i sami
v sobě. Nadbytek hmotných potřeb
také přináší rozmazlování dětí a mladých lidí, kteří si v mnoha případech
zvykají na to, že jim rodiče pořídí, nač
si pomyslí. Děti a mládež potřebují být
zajištěni, to ano. Potřebují se ale také
učit zdravé skromnosti a ve starším
věku též zodpovědnosti a ochotě as-

letošní farní pouť do Sloupa

poň zčásti si svou prací zasloužit to, oč
tak velmi stojí. Na míru se též máme
učit spolupracovat. Předně tím, že o
letošních Vánocích znovu do svých
srdcí, rodin a vztahů přijmeme Pokoj,
který přináší Betlémské Dítě. „Nalezni pokoj ve svém srdci a tisíce lidí
kolem tebe dojdou spásy,“ říkal velký
ruský světec Serafim Sarovský. Současná nejistá situace ve světě nás má
vést k větší důvěře v Toho, jemuž se
zdaleka přišli poklonit i slovutní mudrci. Je to totiž On, kdo má v posledku
vše ve svých rukách a ne politici či
generálové! Hojnost a zajištěnost nás
mohou vést k pocitu, že to jde v naší
technické civilizaci docela dobře i bez
Něho. Naopak kousek nejistoty je pro
nás výzvou, abychom se o to víc semkli u betlémské stáje. Z ní totiž vyzařuje světlo a teplo, které může zahřát
naše často tak ztrápená a ochladlá
srdce. I letošní Vánoce snad budeme
slavit v míru a hojnosti. Buďme za to
vděční! A nemějme strach z budoucnosti: Jsme znovu zváni k jesličkám,
abychom tam načerpali a nesli dál pravý mír.
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Milí občané Kovalovic!
Chtěl bych ze srdce poděkovat Vám
všem, kteří jste v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem přispěli k aktivitám a pohodě ve Vaší obci i v naší farnosti! Děkuji jménem našich farníků
dosavadním zastupitelům za spolupráci
s pozořickou farností v jejich uplynulém
funkčním období, zvláště pak za veškerou poskytnutou finanční pomoc! A
Vám, novým představitelům obce, přeji
vzájemnou úctu jednoho k druhému i
ke každému občanovi a také moudrost
při často nelehkém rozhodování! Co se
týče materiálního dění v naší farnosti, je jistě dobře, že se díky dotacím
podařilo zakrýt střechu mlatu a také
pořídit potřebné vybavení pro aktivity
s dětmi a mladými. Také jsme již dostali stavební povolení na opravu fasády kostela, takže pokud bude tento náš
architektonický velikán zařazen do seznamu památek potřebujících záchranu a dostaneme dotaci z ministerstva
kultury, můžeme se v brzké době těšit
na jeho obnovený vnější vzhled. Přeji
Vám všem pokojné a radostné vánoční
svátky ve Vašich rodinách i v obci a do
nového roku vše potřebné k tomu, aby
bylo všude méně trápení a více radosti!
Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti SDH Kovalovice od října do
prosince 2014:
ŽÁCI
4. 10. Branný závod požárnické
všestrannosti Čučice (žáci)
Okresního kola branného závodu
se zúčastnilo družstvo mladších žáků,
starších žáků, dva dorostenci a jedna
dorostenka. Starší žáci předvedli standardní výkon a skončili na čtvrtém
místě, ale mladším se letos nedařilo,
byli až šestnáctí. Dorostenci se vloni jen rozkoukávali a už letos se mezi
konkurencí prosadili: Martina Lvová ve
své kategorii vyhrála, Tomáš Martauz
byl pátý a Lukáš Andrysík sedmý.
Mladší žáci: Vojta David, Matyáš
Filip, Eliška Andrysíková
Starší žáci: Marek Martauz, Michal Andrysík, Petra Filipová, Martin
Blahák, Pavel Filip
Dorostenci: Tomáš Martauz, Lukáš Andrysík
Dorostenky: Martina Lvová
22. 11. Uzlová Open liga Drnovice (žáci)
Soutěží v Drnovicích začíná série
čtyř závodů uzlovací Open ligy. Hlavní soutěže se zúčastnilo v kategorii
mladších žáků 53 družstev a v kategorii starších žáků 45 družstev. Mimo
to mezi sebou bojovaly o nejlepší čas i
dvojice, kde naše žákyně Hanka a Petra skončily na druhém místě.

Výsledky:
Mladší žáci
(Adam Vinohradský, Vojta David,
Matyáš Filip a Jakub Tinka z Pozořic)
14. místo
Starší žáci I.
(Petra Filipová, Hana Martauzová,
Pavel Filip, Martin Blahák) 5. místo
Starší žáci II.
(Marek Martauz, Matěj Kroča, Filip
Viktorín a Petra Machancová z Tvarožné) 14. místo
29. 11. Mikulášské závody Těšany (žáci)
V tělocvičně místní školy se každoročně koná netradiční branný závod dvojic, kterého se rádi účastníme.
Soutěží se v těchto disciplínách: překážková dráha, zdravověda, střelba
ze vzduchovky, uzlování, topografie a
pamatovačka. Letos se nám nepodařilo obhájit loňská prvenství v obou kategoriích, ale i tak jsme podali dobré
výkony.
Výsledky:
Mladší žáci:
Matyáš Filip a Vojta David - 2. místo
Adam Vinoradský a Eliška Andrysíková - 17. místo
Starší žáci:
Pavel Filip a Martin Blahák - 3. místo
Petra Filipová a Hana Martauzová 4.
místo
Michal Andrysík a Marek Martauz
- 9. místo
Pavel Martauz

MUŽI
V průběhu října došlo v kalendáři
soutěží k významné změně. Po roční
odmlce byla obnovena tradice konání
zimní soutěže v Sivicích. Nově nese
soutěž označení Memoriál Mirka
Mazla, jako památku na předčasné
úmrtí dlouholetého člena a aktivního činovníka tamního sboru. Letošní rok připadlo konání soutěže na 6.
prosince, tedy svátek všech Mikulášů.
Hojná účast 9 týmů v kategorii mužů
slibovala napínavý souboj o poslední
sadu pohárů i důležité body do celkového hodnocení družstev v okrsku
Pozořice.
Soutěž se do jisté míry podobá
klasickému požárnímu útoku, během
soutěže však na soutěžící čekají ještě
další úkoly v podobě překážky složené z pneumatik, kterými musí všichni proskákat, střelby ze vzduchovky
na cíl a vázání lanek u sacího koše.
Náš tým startoval jako třetí a díky
bezchybné střelbě a solidně zvládnutému útoku jsme si zajistili průběžné
vedení. K našemu času 50:56 se nejvíce přiblížily Velatice. Ty však zradila
střelba a s penalizací 20 sekund nakonec obsadily až páté místo. Žádnému z
ostatních týmů se nepodařilo náš čas
pokořit. Na druhém místě se umístili naši sousedé z Viničných Šumic s
časem 1:04:69. Třetí místo obsadily
Pozořice v čase 1:15:41. Na našem vítězství se podíleli: Patrik Lev, Marek
Šmerda, Aleš Valehrach, Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
Před touto soutěží jsme v celkovém
součtu ztráceli na prozatímního lídra
okrsku Velatice 6 bodů. Tento náskok
se nám, i díky jejich zaváhání, podařilo smazat. Po všech započtených soutěžích tak prozatím neznáme vítěze.
My i Velatice jsme nasbírali shodně po
27 bodech. O konečném pořadí všech
týmů okrsku se bude rozhodovat až na
přelomu letošního roku. Nevypadá to
špatně, ale raději si počkáme na oficiální stanovisko funkcionářů okrsku.
Všem, kteří nám tento rok drželi palce, děkujeme za podporu.
Členové soutěžního týmu SDH Kovalovice
www.sdhkovalovice.cz
Oldřich Večeřa
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Co nového na skautské stezce
Naše klubovny opět po prázdninách
ožily pravidelným ruchem účastníků
schůzek. Oddíly už vyrazily i na první
výpravy. Informace o jedné z nich jsou
níže.
Dětem i jejich vedoucím přeji úspěšný nový skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

INDIÁNI A OSADNÍCI 2014

Vyvrcholením každého skautského
roku jsou skautské tábory. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký
oddíl, se více dozvíte v následujících
řádcích.

Skautský tábor 2014
Ve dnech 7. – 18. 7. se v Rakoveckém údolí nedaleko obce Bukovinka
uskutečnil již tradiční skautský tábor
1. dívčího a 1. chlapeckého oddílu Pozořice. Účastnilo se jej přibližně 40 členů našich oddílů.
Celotáborvá hra byla na téma Asterix a Obelix. Soutěžící byli rozděleni do
5 skupin pojmenovaných podle svých
lídrů (Ježkovixové, Bobrixové, Hoffmanixové, Doleželixové a Škrometixové). Úkolem všech skupin bylo zachránit galskou vesnici před rozpínavostí
Říma ztělesněnou v osobě Caesara.
V průběhu tábora si mohli všichni
táborníci procvičit své schopnosti a
vůli při zkouškách mlčení, hladu, žízně,
samoty, odvahy, bdění, únavy a držení
kolíku. Dále byl program naplněn klasickými skautskými dovednostmi, jako
je práce s buzolou, orientace v mapě,
rozdělávání ohně, uzlování a morseovka. Z nabídky sportů slavil tradičně
největší úspěch baseball a fotbal. Mimo
to jsme si také vyzkoušeli lakros a volejbal. Pro kluky byl každý den připraven kondiční běh.
Na nedělní výlet jsme se vydali do
písečného lomu v Rudicích. Využili

jsme kola, na kterých jsme na tábor
přijeli a také odjeli.
Z návštěv zvaných bych rád poděkoval panu faráři Pavlu Lacinovi a vedoucímu pozořického skautského střediska bratru Aleši Mikulovi. Z návštěv
nezvaných pak různým skupinkám
z Pozořic a okolí, kteří nás vyzkoušeli v připravenosti nočních hlídek (ve
všech případech jsme obstáli).
Závěrem bych rád poděkoval všem
účastníkům za opravdu příjemně strávených 12 dní v krásné přírodě a rodičům za veškerou pomoc s přípravou.
Pavel Buchta – Vuček

O víkendu 19. – 21. 9. se naši skauti
zúčastnili v Kozárově již podruhé akce
Indiáni a osadníci pořádané roverským
kmenem z Blanska. Hráči byli rozděleni na dvě frakce, nám připadla úloha
bílých vetřelců na indiánském území.
Každá skupina měla mít také dobové
oblečení. Indiáni měli za úkol ukrást
vlajku Konfederace z osady, jejíž poloha
byla dopředu známá. Osadníkům bylo
naproti tomu utajeno, kde se indiánský
oštěp nalézá, a museli jeho útočiště
znovu a znovu hledat. Lítý boj neustával ani v noci, a tak jsme chtě nechtě
museli držet hlídky. Bojovalo se nejprve meči z pružného materiálu, v polovině se ve hře objevila munice v podobě
papírových koulí. V neděli byla hra vyhlášena. Vítězství připadlo osadníkům
díky poslední ranní vyhrané bitvě. Rád
bych též pogratuloval Martinu Filipovi
(Greenmanovi) k prvnímu místu za nejlepší osadnický kostým. Všichni jsme si
hru moc užili a těšíme se na 3. ročník.
Marek Šmerda – Smrk
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Ministrantská olympiáda Telnice 2014
Sobota 8. listopadu 2014 patřila
v Telnici u Brna ministrantům. Už
počtvrté se tu sjeli ministranti modřického děkanátu, aby spolu porovnali
své síly v tzv. Ministranské olympiádě,
tedy v čtyřboji, který se skládá z fotbalu, florbalu, ping-pongu a ministrantských znalostí. Ve třech kategoriích (I.
a II. stupeň ZŠ, středoškoláci) se spolu
utkali kluci z tzv. PoŠuKova (Pozořice,
Viničné Šumice, Kovalovice a Sivice),
Prace, Syrovic, Tvarožné, Blažovic,
Moutnic, Moravan u Brna, Nebovid,
Újezda u Brna a z domácí Telnice a
Sokolnic. Vše začalo požehnáním otců
Reného Strouhala z Moutnic a Pavla
Laciny z Pozořic v kostele sv. Jana Křitele, odkud byla odstartována štafeta

Pošukov B obsadil 3. místo

Pošukov B obsadil 3. místo
farností s olympijským ohněm. Nejdříve poselství světla z kostela přinesli do
sportovní haly ministranti z Moutnic,
jejichž oheň za odměnu hořel v průběhu dne na místním sportovišti. Telnická sokolovna i nafukovací sportovní
hala doslova praskala ve švech stovkou
ministrantů a další spoustou fanoušků.
V poledne se všichni sešli u společného stolu a s požehnáním otce Ladislava
Kozubíka se pustili do jídla, které jim
připravili obětaví a pomáhající rodiče.
Vůbec požehnání a skvělá přátelská atmosféra se nesla celým dnem a jistě až

„Zelená záplava“

do chvíle, kdy se večer všichni sešli ve
sportovní hale a došlo k vyhlášení výsledků. Ty však nejsou pro hodnocení
této celodenní akce nejdůležitější, nejvíce si ceníme krásného společenství,
podpory a účasti často i kompletních
rodin na organizaci. Po společné modlitbě a požehnání na cestu se všichni
zase rozjeli do svých domovů… Za
spolupráci děkujeme všem zmíněným
farnostem i jejich kněžím.
František Kroutil
Petr Šmerda
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TJ Sokol Kovalovice
Po skončení prázdnin se činnost oddílů
vrátila do zaběhnutých kolejí. Začaly pravidelné aktivity,
jako je badminton, který se hraje 4x
týdně, sálová kopaná a nohejbal, se
kterým jsme se od října přestěhovali
do tělocvičny Základní školy v Pozořicích. Rovněž cvičení žáků pod vedením Stanislava Žemly a cvičení těch

Betlém

nejmenších pod vedením Jirky Stejskala probíhají pravidelně.
Nejvýznamnější podzimní akcí byl
tradiční turnaj smíšených dvojic v badmintonu. Při účastí 8 dvojic zvítězili
Katka Plevová s Jirkou Pujmanem, na
druhém místě se umístili Alena Martauzová a Standa Žemla, na třetím
místě pak Katka Filipová s Tomášem
Stejskalem.

Daleko dříve než vánoční stromečky stavěly se v našich rodinách
betlémy. Za tento zvyk vděčíme
svatému Františkovi i Assisi. Když uvažoval o narození Ježíše, zatoužil prožít ten úžasný okamžik a šel na to s dětinskou
vynalézavostí. Postavil otevřenou chatku s jeslemi, sehnal
dva dobrovolníky, aby zosobnili Pannu Marii a svatého Josefa, vše připravil podle své představy, ovečky, slámu,
všecko živé. Jen s děťátkem byla potíž, nikdo
nechtěl živé děťátko překvapenému Františkovi půjčit. Musel se spokojit s loutkou. Ale
co by nezmohla jeho úžasná dětská představivost. Betlémská scéna stála jako
opravdová a nad ní se klenula skutečná
noc. Jesličky, zobrazení Ježíše Krista v
Betlémě, se díky františkánům rychle
rozšířily jako vánoční zvyk po celém
tehdejším křesťanstvu.
Naši betlemáři znázorňují vedle
aktérů původní scény celou obec.
Dobře to vidíme na vystřihovaných
betlémech našich malířů, které byly oblíbené v poslední třetině devatenáctého a počátkem dvacátého století. Zvlášť dobře
je to vidět na jesličkách Mikoláše Alše, který byl velkým milovníkem betlému. Byl také vášnivým nepřítelem vánočního
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Z připravovaných akci bychom
chtěli informovat o tradičním Vánočním turnaji ve stolním tenisu, který
pořádáme v pondělí 29. prosince 2014
v sále Na Tvrzi v Kovalovicích. Vzhledem k tomu že oddíl žáků v současné
době nefunguje, uskuteční se pouze
odpolední část. Začátek je ve 13:30
hodin, startovné 30,- Kč. Srdečně
zveme všechny příznivce stolního tenisu.
Miroslav Vlach
starosta TJ

stromku, kterému zazlíval, že ruší a odtahuje pozornost od
betléma. Jeho cit od dětství vázal kouzlo Vánoc s betlémem.
Poprvé viděl betlém s více figurkami asi šestiletý. Hrozně si
přál takový mít. Bratři mu slíbili, že mu takový namalují,
ale nějak k tomu nedošlo. Namaloval si ho tedy sám. Už tento
betlém prvňáčka nese rysy jeho nadání. Všechno se tu hýbe.
Koně králů jsou skuteční koně v chůzi i v klidu. Jen velbloud
vyšel nějak divně, protože Mikoláš zapomněl, kolik má
hrbů a tak namaloval hrby tři, pro každého krále jeden. Když se dospělý Aleš vrátil k malování betléma, nakreslil na známé čtyři archy vedle svaté
rodiny všechny lidi svého rodiště.
Chystání betléma bývala velká práce a tichá zábava po celý advent. Někdy začínala
příprava už v létě a na podzim, kdy bylo třeba vybrat mech, do kterého se figurky stavěly.
V předvánoční době pak pracovali řezbáři a
malíři, dělali figurky nové a opravovali staré. Betlémářská tradice v některých oblastech je stará řadu generací a patří ke cti
rodiny. Na Orlicku například lidé soupeřili o nejrozsáhlejší a nejdovednější betlém. Musili kvůli
tomu někdy vyklidit část místnosti. Sousedé se pak navštěvovali, chválili, kritizovali, radili a hlavně měli spolu dobrou
vůli a námět k hovoru.
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Tajenka - pohledy do historie
V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku; na území Brna byla sídliště již v době
Velkomoravské říše. Kolem roku 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku,
nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od 11. stol. zde stál ...(tajenka), sídlo
přemyslovského údělného knížete. V předhradí se vyvíjely české trhové vsi a to jak
na Starém Brně, tak kolem Horního (Zelného) trhu.
VODOROVNĚ: A. Kočovný pastevec; závodní družstvo; polep na stěnu.B. Přístroj; onam (zastarale); nalepená
vrstva.- C. Kovový sud; část Prahy; há-
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zeti.- D. Drop (zoologicky); vytyčená
cesta; obvazová potřeba; shluk rostlin.E. Tajenka.- F. Doušek; kypřit pluhem;
točit; bezhrbý velbloud.- G. Směnečný
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dlužník; jednotka ryzosti; tlumok.- H.
Mužské jméno; umělecký tanec; přiváděti na svět.- I. Mužské jméno; květina; značka aut.
SVISLE: 1. Zbohatlík; pole ležící ladem.- 2. Pořizovat.- 3. Ženské jméno;
polynéský nápoj.- 4. Řecký bůh války;
takové množství.- 5. Ve větší vzdálenosti; oslavná řeč.- 6. Latinská spojka;
zakrsávat (řídce); citoslovce ošklivosti.- 7. Chemický prvek; rmut.- 8. Cizí
ženské jméno; africký stát.- 9. Druh
antilopy; hrdina Nerudovy povídky.10. Planetka; postaviti se.- 11. Tohle;
sahat; karetní hláška.- 12. Chuť; červený (německy).- 13. Spřežení; ženské
jméno.- 14. Sídlo Izraele; ublížit.- 15.
Čtyřstopý verš.- 16. Posvátný býk;
značka aut.
Pomůcka: Amy, Elat, Inesa, kava,
Otis.
Řešní tajenky z minulého čísla:
SYMBOL OCHRANY
Autor: Ing. Ladislav Majer
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Naši jubilanti
PROSINEC

Julínková Libuše
Krevňák Ladislav
Palatická Jana
Antonická Věra
Valhrachová Naděžda
Severa František

90
70
65
65
60
60

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