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Vážení spoluobčané,
poprvé Vás v letošním roce zdravím prostřednictvím našeho Zpravodaje. V letošním
roce vydáváme Zpravodaj č. 1 celobarevně, a to
díky zajímavé nabídce tisku. Pokud se tento
způsob osvědčí, chtěli bychom novou podobu
zachovat.
Dne 18.3.2015 byly zahájeny stavební práce na zateplení, výměně oken a dveří budovy
MŠ.
Po dohodě s paní ředitelkou došlo k omezení provozu na jednu třídu po dobu výměny oken. Samotné zateplení pláště budovy
již bude probíhat z venkovní části, provoz se
normálně obnoví. Je třeba dbát zvýšené pozornosti v bezprostřední blízkosti budovy. Děkuji
rodičům dětí i majitelům sousedních nemovitostí za pochopení. Důrazně žádám „zdatné
dorostence“, aby nešplhali po lešení! Byl jsem
svědkem tohoto výkonu před koncem roku,
kdy „dotyční jednici“ lezli večer po lešení až na
střechu budovy. Je to značně nebezpečné, stačí
uklouznutí a neštěstí je na světě!
Znovu musím vysvětlit, že stavební práce jsou podřízeny podmínkám dotací, takže
není možné provádět zateplení objektu v době
prázdnin. Projekt musí být ukončen nejpozději
do konce června, jinak hrozí vrácení dotačních
peněz. V našem případě bylo dokončení prací
posunuto z důvodu nezbytných opravy statiky
objektu.
V polovině března jsme využili možnosti
a podali žádost o dotaci na projekt „Zavedení
systému separace BRO (biologicky rozložitelného odpadu) v obci Kovalovice“. Vedla nás
k tomu skutečnost a prosba občanů o navýšep y hnědých
ý kontejnerů
j
p
ní kapacity
na bioodpad.

Ostatky

Ostatkový průvod masek
Problémem je, že míst, kde tyto kontejnery
mohou být v obci umístěny, není mnoho. Šli
jsme proto osvědčenou cestou v jiných obcích,
a to dodávkou tisícilitrových kompostérů přímo do každého domu. Občana to nebude nic
stát, jen podepíše dohodu s obcí, že bude kompostér minimálně 5 let využívat. Kompostéry
jsou z odolného plastu s udanou životností
20 let, dají se jednoduše složit, kompostér lze
otevřít z jakékoliv strany a je určený do zahrad
o velikosti cca 1500 m2.. Stávající kontejnery
zachováme a prodloužíme dobu jejich vývozu.
Součásti dotace je také pořízení štěpkovače na
větve stromů a keřů do průměru 10 cm, který hodláme využívat i pro občany naší obce.
V případu úspěšného vyřízení žádosti o dotaci
se bude jednat o 90% podíl obce 95.000,-Kč.
Doufejme, že uspějeme, protože ani ministerstvo nečekalo takový přetlak žádostí. Rozhodnutí proběhne do konce května. Pokud
budeme podpořeni, bude následovat výběrové
řízení na dodavatele kompostérů. Předpokládám, že samotná distribuce kompostérů by
mohla probíhat asi v září - říjnu letošního roku.
V současné době také dokončujeme proj úpravy
p y prvku
p
(
g
jekt
ÚSES (území
ekologické
sta-

bility obce) v části obce „Pastviska“. S žádostí
o dotaci čekáme na vhodnou výzvu. Jedná se
o tyto úpravy: Současný terén je velmi členitý
a na části lokality v minulosti došlo k svahovým sesuvům. Na této části budou provedeny
výkopy zemin a modelace terénu tak, aby se
materiál z horního svahu přesunul do dolních
míst lokality, na hranici s částí „Louka“. Svahy
budou upraveny plynule, aby působily přirozeným dojmem, část prudších svahů bude
osázena keřovými porosty a solitérními stromy. Vznikne zde menší sad ovocných dřevin.
Upravovaná plocha Pastviska, bude oseta luční
travní směsí.
V těchto dnech také nabývá účinnosti
Územní rozhodnutí na akci výstavba inženýrských sítí a komunikace v části obce „Za školou“. Dojde k předání investorství na Svazek
Šlapanicko, který zajistí vodoprávní povolení.
Zpracován je i projekt víceúčelového hřiště
na biotopu, zde také čekáme na vhodný dotační titul.
Závěrem Vám přeji mnoho krásných jarních slunečních dní.
Milan Blahák, starosta obce.
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Vážení občané.
Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos vám přinášíme informaci o ceně vodného a stočného ve všech obcích sdružených
ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen
Svazek).
Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí (z tohoto programu čerpá Svazek finanční prostředky na stavbu Posílení skupinového vodovodu I. etapa) byl,
aby ceny rostly meziročně o 5% nad úroveň inflace, v rámci Fondu soudržnosti (financována stavba kanalizace) o 3% nad úroveň
inflace, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let
od kolaudace díla. V prvním pololetí letošního roku Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. společně s vedením VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. a jednotlivými Svazky,
vyjednaly na Ministerstvu životního prostředí snížení tohoto
povinného nárůstu, a to z 5% na 2% nad inflaci, což povede ke
zpomalení růstu ceny vody.
Také pro rok 2015 platí, že při srovnání výše ceny vodného
a stočného v rámci republiky jsme ve středu pomyslné tabulky
(69,62 Kč/m3 – VaK Kroměříž, 103,67 Kč/m3 – ČEVAK Tábor).
V letech 2006 a 2007 jsme měli jednu z nejvyšších cen vodného
a stočného v republice.
Rok 2015
Vodné (Kč/m3)
Stočné (Kč/m3)
Celkem (Kč/m3)

bez DPH
37,00
40,36
77,36

s DPH
42,55
46,41
88,96

Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného
a stočného 72,88 Kč/m3, v roce 2012 78,54 Kč/m3, v roce 2013
83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40 Kč/m3. Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla
v roce 2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3 , v roce 2013 bylo toto
navýšení o 4,98 Kč/m3 a v roce 2014 o 3,88 Kč/m3. Navýšení ceny
pro rok 2015 je o 1,56 Kč/m3.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeba vody na
osobu za rok 36 m3 (ve skutečnosti je nižší), která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve znění pozdějších předpisů, znamená navýšení vodného a stočného pro rok 2015 zatížení peněženky každého občana
našeho Svazku za rok o 56,15 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Výpis z usnesení zápisu Zastupitelstva
obce Kovalovice, ze zasedání
konaného dne 18.12.2014
Zastupitelstvo obce:
- konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.

-

rozpočtový výhled obce na roky 2016 – 2017 – usnesení
č.4/2/14
- smlouvu s SFŽP v rámci OPŽP č.14193523 o poskytnutí podpory akce Zateplení a výměna otvorových výplní
MŠ Kovalovice - usnesení č.5/2/14
- smlouvu č.9414005140/181252 o nájmu NTL plynovodu
DN110 v délce 18,19 m a přípojky DN 40 v délce 4,33 m
k. ú. Kovalovice, lokalita „Za Dvorem“.– usnesení č.6/2/14
- smlouvu o zemědělském pachtu č.46-10001 na pronájem
obecních pozemků firmě Bonagro a.s. – usnesení č.7/2/14
- příjem finančního daru ve výši 3 000,-Kč od firmy Šmerda s. r. o.
pro potřeby mateřské školy – usnesení č.8/2/14
- plán inventur pro inventarizaci majetku obce za rok 2014 –
usnesení č.10/2/14
- rozpočtová opatření č. 5 a 6 dle přílohy - usnesení č.11/2/14
- dodatek ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst elekřiny a plynu - usnesení č.12/2/14
- neinvestiční transfer Mikroregionu Roketnice v roce 2014 ve
výši 7 200,-Kč na kalendáře a 10.000 Kč na spoluúčast k dotaci. – usnesení č.13/2/14
- úpravu rozpočtu neinvestičního transferu (snížení konsolidační položky) na pomník obětem I. světové války o - 100 Kč
- usnesení č.14/2/14
- příspěvek na financování IDS včetně nadstandartu na rok
2015. Příspěvek je ve výši 50,-Kč na obyvatele, nadstandart
činí 3 978,-Kč usnesení č.15/2/14
- schvaluje navýšení neinvest. transferu příspěvkové organizace MŠ o 4 620,-Kč, oproti přefakturaci energií, které MŠ
neměla v rozpočtu (faktura tedy nebude MŠ hrazena).- usnesení č.16/2/14
- dodatek č.2 ke smlouvě o dílo z 2.10.2014 –statické zajištění mateřské školy v Kovalovicích, který navyšuje cenu díla
o 33.000,-Kč bez DPH - usnesení č.18/2/14
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce k provádění rozpočtových opatření po celé volební období 2014 - 2018 usnesení č. 9/2/14
- starostu obce provést nutné změny rozpočtu do konce roku
2014, které budou schváleny na následujícím jednání zastupitelstva obce - usnesení č.17/2/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zprávu finanční komise o vyúčtování poskytnutých neinvestičních příspěvků v roce 2014 usnesení č.19/2/14
Ivan Sukovatý - místostarosta Milan Blahák-starosta

Výpis z usnesení zápisu
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze
zasedání konaného dne 12.3.2015

Zvolilo:
- zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu:
Josefa Kadlece a Petra Šmerdu – usnesení č.1/2/14

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu:
Josefa Kadlece a Petra Filipa – usnesení č.1/3/15

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program zasedání - usnesení č.2/2/14
- rozpočet obce Kovalovice na rok 2015, příjmy ve výši
8 780 600,- Kč, výdaje ve výši 8 140 400,-Kč, úvěr splátka
308 400,- Kč, výdaje cekem 8 780 600,-Kč - usnesení č.3/2/14

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program zasedání - usnesení č.2/3/15
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů - usnesení č.3/3/15
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účetní závěrku MŠ Kovalovice za rok 2014– usnesení č.4/3/15
měnu výše příspěvku na financování IDS na 30.900 Kč usnesení č.5/3/15
žádost o pronájem obecního bytu žadatele Romana Čulíka od
15.4.2015 do 16.9. 2019. Výše nájmu 1.100 Kč/měsíc – usnesení č.6/3/15
záměr obce – prodej části obecního pozemku p.č.470/1
k. ú. Kovalovice za odhadní cenu – usnesení č.7/3/15
záměr obce – prodej části obecního pozemku p.č.308 k. ú. Kovalovice za odhadní cenu – usnesení č.8/3/15
kupní smlouvu na odprodej části pozemku 12 m2 p. č. 308/2
k. ú. Kovalovice za odhadní cenu 2020,-Kč. – usnesení č.9/3/15
smlouvu o smlouvě budoucí č.1030017582/001, uložení
kabelu NN v lokalitě “Druhá strana“ úplatně za 3.000,-Kč usnesení č.10/3/15
záměr obce – převod majetku obce (Vodovodní síť a VDJ Poušťka)

-

na Svazek Šlapanicko Darovací smlouvou - usnesení č.11/3/15
inventarizaci majetku obce za rok 2014 – usnesení č.12/3/15
inventarizace majetku MŠ za rok 2014 a návrh na vyřazení usnesení č.13/3/15
smlouvy o dílo na projekt Zavedení systému separace BRO
v obci Kovalovice s firmou Epron - usnesení č.14/3/15
poslední rozpočtové opatření č. 7 z prosince 2014 dle přílohy
- usnesení č.15/3/15

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace o možném řešení společné obecní policie v rámci
ORP Šlapanice usnesení č.16/3/15
- informace o zahájení stavby zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovice – usnesení č.17/3/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

Těšíme se na jaro
Divadlo fyzika v MŠ

tažených koněm Květoše. Projeli jsme se pod lesem na kovalovických pláních. Velké poděkování patří dědečkovi Danečka
Blaháka, který pro děti MŠ tento nevšední zážitek připravil.

Tradiční karneval v MŠ

Ve čtvrtek 5.února 2015 přijelo k nám do MŠ na pozvání nevšední divadlo. Nehrálo žádnou pohádku, bylo prostě o životě.
Účastnily se ho děti starší 4 let. Nahlédli jsme do tajů vědy, které
se říká fyzika. Dozvěděli jsme se např. Co dokáže vzduch, která
látka je lehčí, která těžší? Jak se nafukuje horkovzdušný balon?
Jak vyrobit za pomoci teplého a studeného vzduchu vodní fontánu? A co dělá oheň v pohybu? Zhlédli jsme spoustu zajímavých pokusů a některé jsme si mohli i vyzkoušet.

Hurá na sáně

V naší MŠ proběhl dne 18.února 2015 již tradiční karnevalový rej masek. Sešla se zde spousta různých pohádkových postav a zvířátek. Děti se na tento den velmi těšily. Zasoutěžily si
a zatancovaly. Za své výkony dostaly všechny děti sladkou odměnu. Děkujeme tatínkovi od Andreje ze třídy Žabiček /panu
Ngan Giang Lungovi /, který věnoval pro děti MŠ na tuto akci
mnoho sladkých dobrůtek.

V pondělí
dělí 99.února
ú
2015 se nám
á na d
druhý
hý pokus
k podařid ři
la zrealizovat po dvou letech vyjížďka na historických sáních

Ve čtvrtek 12.března 2015 zavítal na pozvání do naší MŠ
přírodovědec, cestovatel Ing. Roman Zajíček. Děti zaujal svým
vyprávěním o přezimování zvířátek a různými zajímavostmi
o nich. Jako překvapení pro děti přinesl s sebou i živá zvířátka
– barevné užovky. Dětem se beseda velmi líbila a druhý den se
jim podařilo namalovat různá zvířátka, která viděly předchozího dne na výukovém programu.
Více o aktivitách MŠ uvidíte na www.ms-kovalovice.webnode.cz.
Stránku připravila
Mgr.Helena Skolková
Ing.Markéta Hynková

Jak přezimují zvířátka
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Poděkování - Sbírka pro Dětskou nemocnici Černopolní Brno
Dovoluji si touto cestou poděkovat rodičům z Kovalovic,
kteří se zapojili do vánoční sbírky hraček pro Dětskou nemocnici Černopolní Brno pořádané Mateřským centrem Človíček
Pozořice. Hračky byly předány na jednotlivá oddělení a udě-

Zateplení Mateřské školy v Kovalovicích
4

laly nemocným dětem velikou radost. Oficiální poděkování
ředitele nemocnice lze shlédnout na webových stránkách MŠ.
Ing. Markéta Hynková
patron projektu

Zateplení Mateřské školy v Kovalovicích
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Ohlédnutí za adventním časem –
vánoční okna
Okénka v adventním kalendáři, která nám příjemně
krátí dobu očekávání do Štědrého dne, známe všichni.
Každý den nějaké drobné překvapení či možnost splnit si
přání, nás provázela ve třídách i v družině. I v rámci výuky
jsme si dobu rozjímání příjemně krátili formou skupinové
práce. Skupiny, tvořené žáky z 1. až 3. ročníků, měly za
úkol zjistit, co se skrývá pod vánočními okny, která byla
rozvěšena po chodbě. Jakou symboliku skrývá jmelí? Proč
se peče na Vánoce vánočka? Co zvěstoval anděl v Betlémě? Kam putuje betlémské světlo? Proč se adventní věnec
honosí čtyřmi svícemi? Odkud přišla tradice zdobení stromečku?
Odpovědi ukrývala okna, která se musela nalézt a otevřít.
Pro zpestření v některých otázkách byla možnost výběru ze
tří odpovědí. Skupina měla také za úkol vymyslet společně
básničku z daných slov a pantomimicky předvést jednu z vybraných koled. Výstupem skupinového klání bylo tvoření.
Vyráběli jsme si vánoční ozdobu z barevných drátků a korálek a vánoční leporela. Ta byla tvořena všemi okny, která měly
děti možnost otevřít. Tak Vám přejeme, ať tyto výtvory zdobí
vaše domovy.
Hana Kleisová

Co nového
na skautské stezce?
Členové skautského střediska Pozořice
se spolu s dalšími skauty a skautkami z Brna
a okolí a řadou dalších národních delegací skautů zúčastnili v sobotu 13. prosince
slavnostního převzetí Betlémského světla
ve Vídni. V dalších dnech do Vánoc se potom Betlémské světlo rozšířilo do mnoha
míst naší vlasti. V předvánočním období se
v oddílech uskutečnily vánoční besídky a po
Novém roce se řada našich členů zapojila do
skupin tříkrálových koledníků.
Aleš Mikula,
vedoucí skautského střediska

Krátké zprávy ze školy
Adventní čas jsme využili pro setkání dětí, paní učitelek
a rodičů na třídních besídkách se speciálním vánočním programem. Také jsme recitovali a zpívali u vánočního stromu
u obecního úřadu ve Viničných Šumicích při jeho rozsvěcení.
Ve škole proběhl preventivní program zaměřený na
správnou péči o naše zoubky, který zajistili studenti lékařské
fakulty.
Navštívili jsme brněnské divadlo Radost a zhlédli představení Mach a Šebestová.
Děti si prožily muzikoterapeutickou pohádku. Paní
S. Štoudková jim ukázala netradiční hudební nástroje a vyprávěla pohádku, kterou děti doprovázely.
Zúčastnili jsme se výchovného koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích.
V polovině ledna proběhl zápis žáků do 1. ročníku. V letošním roce se do naší školy přišlo zapsat 20 dětí. Děkujeme
rodičům za projevenou důvěru a moc se těšíme na budoucí
prvňáčky.
V letošním roce slaví naše škola významné výročí – 130 let
od jejího založení. Přijměte, prosím, naše pozvání na sobotu
30. května, kdy si v odpoledních hodinách toto výročí společně
připomeneme na výstavě v prostorách školy.
Olga
g Růžičková

Betlémské světlo
Jako již tradičně se členové několika
oddílů z našeho skautského střediska
vydalo do Vídně pro Betlémské světlo.
Letos se plamínek přepaloval v největším vídeňském evangelickém kostele
Wien – Gumpendorf. Nepřijeli si pro něj
jen skauti z Evropy, někteří s ním letěli
až za oceán. Ve volném čase se družiny
vydaly objevovat krásy Vídně do ulic,
nasát předvánoční atmosféru na trhy
u radnice a zavítaly i do vídeňských muzeí. Po přepálení si většina skautů vyměňovala šátky.
Poté se v průběhu prosince plamí-

nek rozvážel různými způsoby po celé
republice. Členové našeho střediska
posloužili k jeho předání i v Brně ve vánoční tramvaji, která projížděla 20. prosince centrem města. Každý, kdo se odvážil a zrovna neměl možnost si odnést
světlo domů, si mohl přijít alespoň na
chvíli sednout do starodávné tramvaje
a dozvědět se něco zajímavého o Betlémském světle.
Nyní se všechny oddíly bedlivě připravují na Sojsíkův závod, který se
uskuteční na několika úrovních v dubnu, květnu a červnu. Věříme, že si naše
hlídky povedou dobře a dokážou využít
nabytých schopností.
Eliška Holubová
5
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
POZOŘICE
V pátek 20. února 2015 se konalo v Oslavanech okresní kolo
celostátní soutěže MŠMT ve hře na příčnou flétnu. Naši školu
úspěšně reprezentovala Barbora Šmerdová, žákyně paní ředitelky
Hany Navrátilové, která získala ve své kategorii 3. místo.
Ve čtvrtek 5. března 2015 se zúčastnily stejné soutěže, tentokrát v Blansku, žákyně tanečního oboru pod vedením paní učitelky Zuzany Malachové. Skladba Setkání získala 1. místo a postoupila do krajského kola.
V sobotu 14. března 2015 se konal na Orlovně v Pozořicích
již VII. ročník Gymnastického poháru. Letos se ho zúčastnil rekordní počet účastnic od předškolaček až po absolventky I. stupně.

Naše škola se zapojila do společného projektu čtyř škol –
ZUŠ Pozořice, Mohelnice, Ivančice a Oslavany. Školy připravily
dva společné koncerty na téma filmová a muzikálová tvorba,
které se konaly v neděli 29. března 2015 v Ivančicích a v úterý
31. března 2015 v Mohelnici. Na programu bylo taneční vystoupení na hudbu z filmů Rio a Madagaskar, které připravila ZUŠ
Mohelnice. Ukázku z muzikálu Lví král připravila ZUŠ Ivančice, ZUŠ Oslavany si pro tyto koncerty vybrala muzikál Josef
a jeho pestrobarevný plášť a naši školu reprezentoval muzikál
Sněhurka a 7 trpaslíků. Tento projekt podpořil Jihomoravský
kraj.
Fotografie ze všech vystoupení si můžete prohlédnout
www.zus-pozorice.cz
Božena Škrobová

Několik slov k činnosti TJ Sokol Kovalovice
V nedávné době se uskutečnila výroční valná hromada TJ Sokol Kovalovice,
na které se mimo jiné hodnotil uplynulý
rok 2014. Proto bychom rádi informovali
o tom, co přinesl.
V jednotě v uplynulém roce fungovalo
5 sportovních odvětví, kterým se její členové pravidelně věnují:
Především jsou to mládežnické oddíly,
a to:
Oddíl všestrannosti předškoláků, který pod vedením Jirky a Petry Stejskalových zahájil svou činnost závěrem roku
2013. Velice nás potěšilo, že se podařilo
uspořádat na zdejším Biotopu minitábor
pro děti. Děti zde spolu se svými rodiči
strávili příjemný letní víkend. Všem organizátorům patří dík a nám nezbývá, než
doufat, že po mnohaleté pauze podaří tato
tradice zase obnovit.
Oddíl všestrannosti žáků pod vedením
Standy Žemly se mimo svých pravidelných aktivit zúčastnil i župního přeboru
v atletice v Brně. V žákovské kategorii se
Adam Vinohradský umístil na druhém
místě, v kategorii žákyň Adéla Vinohradská na šestém místě a dorostenka Gábina
6

Žemlová skončila třetí.
Bohužel se nepodařilo udržet činnost
žákovského oddíl stolního tenisu, který
v důsledku malého zájmu ukončil svoji
činnost. Doufejme, že se ji budoucnu zase
podaří obnovit.
Druhou skupinu tvoří oddíly dospělých, a to:
Oddíl badmintonu s jedním družstvem mužů a třemi družstvy žen, který,
mimo svých běžných aktivit, uspořádal
2 turnaje smíšených dvojic.
Oddíl nohejbalu byl v loňském roce
velmi úspěšný, protože se mu podařilo již
třikrát po sobě zvítězit v seriálu Východní
konference. V šestnáctileté historii se tak
s 8 vítězstvími zařadil mezi nejúspěšnější
účastníky.
Pravidelně se rovněž scházel oddíl sálové kopané mužů.
Z tradičních akcí bychom chtěli informovat o večeru u cimbálu, který jsme
uspořádali spolu s Hasiči. Tato akce má
svoji dlouholetou tradici, na kterou navážeme i v letošním roce.
Jarní období je na činnost tradičně vel-

mi bohaté. V květnu jsme uspořádali naši
nejnáročnější akci, a to 40. ročník Pochodu osvobození. Na trasách 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.
Jarní tradicí se staly i naše jarní návštěvy hor. Celé to začalo před 7 lety, tedy
v roce 2008, kdy jsme uspořádali první výpravu do Lužických hor. Pak následovaly
Jizerské hory, dále to byly hory Orlické,
Šumava, Beskydy a Malá Fatra. Zatím poslední akcí byla návštěva Vysokých Tater,
kde účastníci v průběhu 5 dnů podle svých
fyzických možností postupně navštívili
atraktivní místa Vysokých Tater. Nejnáročnější akcí byl výstup na Kriváň, který
svými 2.494 m patří k nejvyšším vrcholům
Tater. Všechny túry byly absolvovány bez
větších problémů a zdravotní újmy, takže i tatranskou výpravu je možno zařadit
mezi ty úspěšné.
Prázdniny znamenají pro cvičení a tréninky vždy menší útlum, protože dostávají přednost jiné rekreační aktivity. Přesto
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bylo na hřišti velmi živo, ostatně stejně
jako v předchozích letech, neboť dáváme
obci k dispozici některé naše prostory pro
provoz koupaliště.
I v loňském roce jsme nezapomněli na
sportovní odpoledne. Bohužel v důsledku
prací na střeše tělocvičny jsme ho museli
odložit až na říjen. Přes tento trochu rizikový termín se akce vydařila, k čemuž přispělo i příznivé počasí.
V závěru roku jsme uspořádali 2 tradiční akce, a to rozloučení se starým rokem na Říčkách a vánoční turnaj ve stolním tenisu. Bohužel tentokrát bez účasti
žáků. Ve dvouhře, které se zúčastnilo 24
startujících, zvítězil Stanislav Blaha, ve
čtyřhře, obsazené devíti páry, zvítězili Stanislav a Petr Blahovi.
Bohužel poněkud negativně nás poznamenalo poměrně výrazné zvýšení spolkových příspěvků u dospělých, a to z 300 na
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500 Kč. V důsledku toho jsme zaznamenali
snížení členské základny o čtvrtinu.
Pokud se týká mimosportovních aktivit, nejvýznamnějším počinem byla oprava střechy tělocvičny. Během 3 víkendů
vměsíci září se nám podařilo realizovat náš
záměr, na který jsme se připravovali několik let. Postupně byla provedena demontáž střešní krytiny, osazení parozábrany
a nových střešních latí. Po té následovalo
opětovné položení krytiny a instalace hřebenáčů. Demontáž a montáž krytiny jsme
provedli vlastními silami, montáž parozábrany, střešních latí a hřebenáčů jsme svěřili odborné firmě. Zde je třeba poděkovat
Marku Kousalíkovi, který svou finanční
a materiálovou pomocí výrazně přispěl ke
zdárnému průběhu celé akce.
Závěrem svého příspěvku bych se chtěl
zmínit o dobré spolupráci s ostatními složkami v obci Především je to obecní úřad,

kterému poskytujeme naše prostory pro
provoz biotopu, a ten nám přispívá na činnost. Dále jsou to Hasiči, se kterými pořádáme některé společné akce. V neposlední
řadě je to Moravský rybářský svaz, kterému
poskytujeme jednu místnost v sokolovně,
kterou využívají jako úřadovnu a oni nám
na oplátku přispívají na činnost.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom činnost jednoty nedokázali představit. Dále pak všem členům a příznivcům
jednoty za činnost v uplynulém roce, speciálně pak našim cvičitelům za jejich obětavou práci s našimi nejmenšími.
Na úplný závěr bychom chtěli pozvat
příznivce turistiky na 41. ročník Pochodu osvobození, který se uskuteční v pátek 8. 5. 2015 na tradičních trasách 15,
27 a 35 km.
Miroslav Vlach

Knihovna
Milí čtenáři,
opět vám dnes nabídnu několik knížek. Nejprve pár knih pro děti.
Mezi nejoblíbenější dětské knížky
v poslední době patří řada příběhů se
šťastným koncem – Našlo se koťátko,
Zatoulané štěňátko, Osamělý králíček,
Ztracený ježeček, Zapomenuté jehňátko.
Spisovatel Jan Lebeda si vymyslel
skřítka Medovníčka a Barvínka. A vypráví
o nich krásné pohádky – Medovníčkova
dobrodružství, Pohádky skřítka Medovníčka a Barvínka, Medovníček a řeka
Modrávka a další. Určitě je budou děti
rády poslouchat.
Pro čtenáře V. Javořické máme dva
nové romány – Poslední ratolest a Selská
krev.
Autorka Oldřiška Tylová – Co muži
nechápou. Také máte občas dojem, že
váš přítel nebo manžel občas mluví jiným
jazykem než vy? V osudech patnácti žen
jistě najdete něco i ze svých zkušeností.
Příběhy jsou doplněny komentářem psycholožky Zdeňky Sládečkové.
Petter Watt – Osedlat vítr, Dotknout
se oblaků. Dva romány z australského
prostředí. Děj se odehrává v I. světové válce.
Frank Suzanne – Úsvit nad středomořím. Historický román ze světa dávné
Palestiny.
Vlastimil Vondruška – Krev na lopuchu. Výběr povídek obsahuje dva tucty
příběhů s detektivními zápletkami, které
se odehrávají v různých dobách od středověku až po 18. Století.

Stydlivý milenec – krimi příběhy podle skutečných událostí
Věra Řeháková – Návraty do lázní.
Jana přijíždí do Luhačovic, kde kdysi potkala svou „ lázeňskou známost“. O různá
setkání ani tentokrát není nouze. Podaří
se Janě najít trvalý vztah a malému Jirkovi
tatínka?
Martina Formanová – Případ Pavlína.
Dramatický příběh světoznámé české modelky a jejich rodičů – rodiny rozdělené
událostmi v roce 1968.
Sophie Banaldová – Sestrám by se
milenci krást neměli. Rose, Ellie a Oliver.
Dvě sestry a jeden přítel- z toho může být
pěkný průšvih.
Parrisk, P.J. Vražedný déšť. Křivé rodinné vztahy a honba za penězi vedou
k nevyhnutelné tragédii.
Michael Connelly – Černá skříňka. Je
rok 1992 a pouliční výtržnosti ochromí
Los Angeles. Dánská reportérka Aneke
je jednou z obětí. Vraždu vyšetřuje Harry
Bosch. Případ je mu ale odebrán nadřízenými a zůstává nevyřešen. O dvacet let
později se Bosch pokusí případ objasnit.
Někomu to ale vadí a rázem jde o další
životy.
Kay Hooper – Slepá důvěra. Emmu
trápí noční můry ochromující hrůzou
a zoufalstvím žen, štvaných neznámým
vrahem. Nikdo se však nepohřešuje ani
se nenašla žádná mrtvola. Vše se změní,
když přijede její sestra Jessie.
Lovec strachu – román od stejné autorky. Lucas Jordan má mimořádnou schopnost. Umí vnímat lidský strach a využít toho

při hledání pohřešovaných osob. Pokouší se
rozluštit ďábelskou hru šíleného, avšak v jistém smyslu, až geniálního zločince.
Ještě několik názvů nových knih –
Klejinčino tajemství, Lovec přízraků,
Pacientky, Třikrát Richard Kubík, Farma zvířat, Prokletí trapaků, Zlobivé
pohádky, Deník malé blondýnky 3. díl,
Děti Antonína Kaliny.
Knihovna je otevřena každou sobotu
od 14,00 do 16.,00
Příjemné chvíle s knížkou vám přeje
Milada Terberová
K zamyšlení
Patřím k pamětníkům. V Kovalovicích jsem vyrostla. Co si pamatuji, bylo zvykem každou sobotu
zametat před svým domem.
Obzvláště teď, když po zimě
jsou na silnici zbytky posypu. Čistících vozů jezdí málo, než se dostanou do Kovalovic, prach a bacily,
které se víří s každým projetím auta,
dýcháme nejen my, ale i děti které
chodí ze školky nebo školy.
Kdybychom se přidali k Martauzům, Kratochvílům, p. Trávníčkové...kteří mají před svým domem
poklizené (a věřím, že takových lidí
je v Kovalovicích víc). Bylo by to
fajn
Stanislava Šikulová
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Reportáž: Ministrantský florbalový turnaj 2015 - 8. února 2015

Velká radost Pošukov C získává zlato - hoši děkujeme :-)
Telnická sportovní hala opět bouřila... To když v neděli
8. února 2015 dorazilo 11 mužstev ministrantů (81 hráčů), aby
si to kluci rozdali v oblíbeném kolektivním sportu - florbalu.
V mladší kategorii spolu síly měřilo pět týmů, přičemž náš domácí, telnický zcela zdecimovala marodka, takže jsme museli
hrát celý turnaj bez střídání. I přesto se kluci drželi a prohrávali
své zápasy jen těsným rozdílem. Ve starší kategorii se potkalo
šest mančaftů a samotné sportovní zápasy byly skutečnými bitvami - každý chtěl vyhrát. I zde panovaly výsledky s poměrně
vyrovnaným skóre.
Po základních skupinách došlo na vyřazovací zápasy, ve kterých sportovní hala doslova burácela, zvláště pak, když hráli svůj
zápas kluci z PoŠuKova (Pozořic, Viničních Šumic, Kovalovic
a Sivic), kterým jejich fanoušci prakticky vytvářeli domácí prostředí. Skvělou atmosféru pak dotvářelo vzájemné překřikování
fanouškovských skupin z Újezda u Brna či z Telnice...
Nejdramatičtější podívanou zažilo asi finále Pošukov - Újezd
mladší kategorie, ve kterém po výsledku 2:2 následovaly penaltové
nájezdy, ve kterých hned v prvním kole uspěli borci z Újezda u Brna.

Pošukov ministranti „Zelená záplava“
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Nádhernou kulturní vložku pak všem přítomným připravila telnická děvčata - roztleskávačky, které zatančily parádní číslo v rytmu písničky Chrise Tomlina „God´s Great Dance Floor“
a publikum jejich výkon ocenilo bouřlivým potleskem...
I když jsou samozřejmě výsledky pro mnohé důležité, přesto
si nelze nevšimnout toho, že se klukům po celou dobu turnaje
dařilo zachovávat ducha fair-play a díky Bohu také za to, že se
nikomu nic nestalo. Však nám také žehnali přítomní kněží P. Ladislav Kozubík (Telnice), P. Petr Hošek (Újezd u Brna) a P. Pavel
Lacina (Pozořice).
Děkujeme všem za mimořádně krásné a pro mnohé i nezapomenutelné zážitky, všem kněžím, rodičům i fanouškům! Těšíme
se zase někdy v Telnici na shledanou u dalších sportovních soubojů...
Výsledky v mladší kategorii:
1. Újezd u Brna A
2. PoŠuKov A
3. Syrovice
4. Tvarožná A
5. Telnice A
Výsledky ve starší kategorii:
1. PoŠuKov C
2. Slavkov u Brna
3. PoŠuKov B
4. Tvarožná B
5. Telnice B
6. Újezd u Brna B
Individuální ocenění:
- nejlepší střelec - mladší kategorie - Matěj Kroča (PoŠuKov A)
- nejlepší brankář - mladší kategorie - Martin Jiráček (PoŠuKov A)
František Kroutil- telnický starosta
Petr Šmerda – Pošukov
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DUCHOV NÍ OKÉNKO

Jeden pes mezi mnoha lidmi
Sestra přišla domů se psem. Na tom by nebylo nic zvláštního, zvláštní bylo, že sestře bylo devět, a když odcházela
z domu, psa jsme neměli. „Kde jsi toho psa vzala?“ „Nikde.“
„Nikde?“ Kývla. „Ale vždyť jde s tebou.“ Opravdu, malý černý
pejsek, špinavý, rozčepýřený, radostný s ní došel až k našim
dveřím. Dí-val se spokojeně. „Já za to nemůžu, že ten pes se
mnou jde.“ To je pravda. Není zákon, který by zakazoval pejskům, aby chodili na procházku s holčičkami. „Kdes ho sebrala?“ ptala se matka. „On se ke mně přidal na louce. Běhali
jsme spolu a já jsem si s ním hrála a jemu se to líbilo.“ Dívali
jsme se na něj zmateně a on na nás kamarádsky. Psí známku
neměl ani obojek, vypadal úplně opuštěně. Ztratil se? Ztracení pejskové vypadají o hodně jinak. Tenhle pejsek vypadal, že
se právě našel. „Zavři ty dveře.“ Sestra poslušně zavřela dveře.
Pak je otevřela. Pejsek seděl přede dveřmi. Rozhodně jsme si
psa nechtěli nechat. Sestra chodila každou chvíli ke dveřím
a otvírala je. Pejsek čekal. Jak ji uviděl, štěkl. Vybral si ji. Měl
ji rád. Člověk nalézá v životě velmi málo těch, kteří ho mají
rádi, měl by si jich vážit... Po večeři jsem to nevydržel a donesl mu něco k jídlu. „Ale to u nás pak zůstane,“ namítla matka.
„Musíme si ho nechat,“ řekla sestra. „Musíme si nechat jen
to, co chceme,“ odpověděla. Sestra se rozfňukala, a tak jsem
mu večeři odnesl.
Druhý den čekal pejsek přede dveřmi. Doprovázel sestru
do školy. Vrátila se pyšná. Holky mi záviděly, jásala. Jsou lidé,
kteří považují za svůj úspěch závist ostatních. Pejsek se posadil ke dveřím.
Čekal a to čekání ho bavilo.
Večer se sestra pejska už nabažila. „Ať jde pryč,“ prosila rodiče. „Není náš.“ „Můj taky ne.“ „Ty jsi ho přivedla.“ Sestra znejistěla. „Řekněte mu, ať jde pryč.“ „Řekni si mu to sama.“ Otevřela
dveře a pejsek radostně zaštěkal. „Jdi pryč!“ Nechápal, nebo nechtěl pochopit? Popoběhl k sestře, otřel se jí o nohy a povyskočil,
čekal na pohlazení. Sestra ucukla a zavřela dveře. „Je nemožnej.“
„Nemožnej?“ divil jsem se. „Dolejzá.“ Zamrazilo mě... S tímhle
jednáním jsem se před nedávnem setkal. Jako sestra k pejskovi
se ke mně chovala jedna dívka. Láska ‚z tanečních. Tedy Veliká
láska ... z mojí strany. Z její ze začátku, když jsem o ni nestál.
Kroužila okolo mě, samé úsměvy a průpovídky. Ale pak, když
se mi začala líbit... Čím víc se ujišťovala, že ji mám rád, tím víc
chladla. Když jsem se do oné dívky zamiloval, byl jsem slovy mé
sestry o pejskovi „nemožnej“.

„Ale vždyťs ho měla ráda,“ oponoval jsem. „Ále...“ mávla
rukou. Další sprcha. Kolik mých známých jednalo takto s dívkami, které se do nich zamilovaly, a oni brali tuto lásku jako
cosi, nad čím se dá mávnout rukou.
„Tys ho přivedla a on tě má rád...“ „Já mu neříkala, aby
mě měl rád.“
Sestra se zavřela v pokoji a ani jednou se nešla podívat,
zda přede dveřmi sedí „její“ pes. Já ano, kouknul jsem se
a byl tam. Ale nezaštěkal, věděl, že to není sestra. Druhý den
zase seděl za dveřmi. „Vylezu oknem,“ řekla sestra. „Proč?“
„Aby mě ten otrava nechtěl doprovodit.“ Když jsem otevřel
dveře, pes se na mě tázavě podíval. Co jsem mu měl říct?
Nepřijde, vylezla oknem? Stačí, aby o vás neměl zájem jeden jediný člověk a svět jako by se vylidnil. Zažíval jsem to
každý den, když jsem hledal alespoň kousek přízně u dívky
mých snů. Dopoledne jsem šel s pejskem ven, honili jsme se
po louce a nakonec jsem jej zavedl k dědečkovi. Bydlel sám
a souhlasil, že si ho nechá. Dal mu misku, polštářek a pes
usnul...
V neděli jsme jeli dědu navštívit. Sestra se divila, kde se
tu vzal „její“ pes. Začala žárlit. Křičela, že je její a chtěla ho
vzít do náruče a odnést. Pes ale zavrčel. Ucukla. Vyškubl se
a běžel k dědečkovi. Posadil se mu k noze a čekal. Sestra nechápala: Přece tolik dolejzal...? Chtěla se s ním zase pochlubit
kamarádkám, ale nebylo jí to nic platné. Dědečkův pes měl
svou hrdost.
Já hleděl na psa, který jako by neslyšel prosby, sliby a dokonce nereagoval ani na pamlsky. Už si nechtěl hrát. Díval
jsem se na něj a začal jsem chápat. Taky mám svou hrdost.
Druhý den jsem si oné dívky nevšímal. Bolelo mě to, to
přemáhání mě něco stálo. Ale věděl jsem, že je to jediná možnost, jak najít znovu svobodu a radost života. Za měsíc jsem
dostal dopis od „mé vysněné“ dívky. Litovala „nedorozumění“ a zvala mě do kina. Ani jsem neodpověděl. Můj život jde
dál.
Podle povídky z knihy Eduarda Martina
Tajný život psů zpracovala Majka St
Převzato z časopisu IN!
IN! je časopis pro dívky s vlastním názorem.
Více na www.in.cz.

Aktuality z naší farnosti, aneb PROŽILI JSME:
-

Tříkrálová sbírka
Ministr. turnaj Telnice
Spaní na faře
(pečení beránků, křížová cesta v přírodě)
Prožité Velikonoce
Aktuální stav přípravy opravy
fasády kostela
Plánované úpravy farního dvora
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Co nás čeká, aneb NABÍDKA FARNÍHO KALENDÁŘE:
-

Průvod od polí – jsou zváni všichni! –
neděle po sv. Markovi 26. dubna – opět
z půlky Brnčína ke kovalovské Boží muce!
- Pouť dětí a rodin na Vranov – neděle
3. května odpoledne
- „Život ve stínu Šibenice“ („Life in the
Shadow of the Gallows“) – 7. května 2015
– v předvečer státního svátku a 70. výročí
ukončení 2. světové války
o od 16 hod. – Chrám sv. Michala, Dominikánské nám.,
Brno:
UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ DRUHÉHO A TŘETÍHO ODBOJE
o od 17 hod. – Křížová chodba Nové
radnice, Dominikánské nám. 1,
Brno: SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
EXPOZICE
o Akce proběhne pod záštitou předních
představitelů veřejného i církevního
života naší vlasti za podpory Jihomoravského kraje.

Dne 8.4. proběhla na farské zahradě výsadba ovocných stromů za pomocí skautů,
ministrantů a mládeže....
-

1. sv. přijímání dětí – neděle 17. 5. v 10 hod.
Diecézní pouť ministrantů – sobota
23. května
Svatodušní svátky – neděle 24. května
Noc kostelů – pátek 29. května
Boží Tělo – čtvrtek 6. června

-

Kovalovské hody – neděle 28. června
„Pálení školy“ – úterý 30. června – poslední školní den na farním dvoře
O naší farnosti se dozvíte více na
www.farnostpozorice.cz
Napište nám: fara@pozorice.cz

Zpráva o činnosti SDH Kovalovice od prosince 2014 do března 2015:
ŽÁCI
13. 12. Uzlová open liga, 2. část - Hrušovany (žáci)
Špatné umístění jednoho z družstev nás
vždy mrzí. Ale výpadek všech tří soutěžních
týmů, tak jak se to stalo na této soutěži, je
malou tragédií pro žáky osobně i vzhledem
k tomu, že se umístění započítává do celé
uzlové open ligy. Po dvou soutěžích je brzy
dělat závěry, ale musíme se ve zbylých dvou
hodně snažit, abychom měli šanci postoupit
do březnového kovalovického finále. Mladší
žáci dnes skončili desátí, starší žáci na 8. a 26.
místě.
V soutěži jednotlivců se nám dařilo o poznání lépe: Hanka Martauzová získala stříbrnou medaili a Martin Blahák bronz. I 15.
místo Petry Filipové je v konkurenci 55 žáků
úspěchem.
25. 1. Uzlová open liga, 3. část - Starý
Lískovec (žáci)
Mladší žáci tentokrát díky chybám a trestným vteřinám skončili až na18. místě.
Starší žáci se sice mezi 16 nejlepších dostali, ale bohužel hned v prvním rozstřelu vypadli a skončili na 12. místě.
Zato dorostencům se dařilo lépe: Tomáš
Martauz a Lukáš Andrysík obsadili 4. místo
a Hanka Martauzová s Petrou Filipovou v kategorii dvojic zvítězily! I v kategorii jednotlivců jsme se neztratili – naši dorostenci obsadili
ve velké konkurenci třetí, čtvrté, páté a šesté
místo.
7. 2. Uzlová open liga, 4. část – Bosonohy (žáci)
V poslední soutěži uzlové open ligy jsme
si trochu vylepšili výsledky. Družstvo starších
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žáků I. byli druzí, družstvo II. sedmí, mladší
žáci také sedmí. Na postup do finále to však
stačilo jen prvnímu družstvu starších.
14. 3. Finále uzlové open ligy Kovalovice
(žáci)
Do finálového klání sice postoupilo jen
jedno družstvo starších žáků, ale nakonec nepřijeli mladší žáci z Lulče, tak jsme narychlo
sháněli naše mladší, aby soutěžili jako náhradníci.
Z nich se nejlépe dařilo dvojici Eliška Andrysíková a Vojta David, kteří skončili v jedné z disciplín třetí. Starší žákyně předvedly
perfektní výkony – Petra Filipová si domů
odnesla 3 zlaté medaile a Hanka Martauzová
dokonce zvítězila ve všech čtyřech disciplínách, kterých se zúčastnila.
Konečné pořadí uzlové open ligy
2014/15: (zároveň účastníci kovalovického
finále)

MLADŠÍ ŽÁCI:
1. Hostěrádky-Rešov 1
2. Strachotín
3. Drnovice 6
4. Drnovice 7
5. Luleč Piraně B
6. Hostěrádky - Rešov 2
7. Syrovice
8. Kobeřice u Brna
9. Kovalovice

78 b.
77 b.
67 b.

35 b.

Starší žáci:
1. Drnovice 2
2. Luleč Kajmani
3. Brno Útěchov
4. Kovalovice 1

65 b.
62 b.
58 b.
61 b.

5. Drnovice 1
5. Drnovice 3
7. Strachotín
8. Milešovice 1
15. Kovalovice 2
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
také sponzorům finále, bez nichž by se tato
akce nemohla konat – Jaromír Gryc, Ivo Kříž,
Miloš Tinka, obec Kovalovice, SDH Kovalovice a OSH Brno venkov.
V současné době začínáme s přípravou
na jarní část soutěže Plamen, při které se přesuneme z tělocvičen ven na hřiště.
Pavel Martauz

MUŽI

Posledně jsme vzpomínali naši poslední soutěž roku 2014. Ta proběhla 6. prosince v Sivicích. Díky vítězství na této soutěži
jsme se v celkovém hodnocení ostatních
sborů okrsku Pozořice bodově dotáhli na
tehdejšího lídra, kterým bylo družstvo z
Velatic. Stále jsme však nevěděli, jakým
způsobem bude nakonec o absolutním
vítězi rozhodnuto. Po návštěvě únorové
valné hromady okrsku Pozořice již máme
jasno. Po čtrnácti letech dlouhého čekání
na tuto trofej můžeme konečně zvolat: "Je
to doma!"
Pohár okrsku jsme, na úkor Velatic,
vyhráli díky dvěma dílčím kritériím - vyššímu počtu prvních míst a lepšímu umístění na I. kole okrskové soutěže. Právě celek z Velatic je od roku 1999, kdy došlo k
založení soutěže O přeborníka okrsku Pozořice, nejčastějším vítězem tohoto zápolení. Velatice v okrsku triumfovaly celkem
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osmkrát, pětkrát se z vítězství radovalo
družstvo Tvarožné a dvakrát tým z Viničných Šumic.
Po loňské sezoně už v seznamu figuruje
také název naší obce, z čehož máme pochopitelně velkou radost. Tu bychom si ovšem
nikdy neužili, nebýt velitele sboru Vladimíra Filipa. Ten nás sice v současné době
na soutěže již nepřipravuje, ale právě jeho
zásluhou se u nás soutěžní tým nerozpadl ani v dobách, kdy byl mezi členy sboru

o soutěžení minimální zájem. Doufáme, že
jsme tímto úspěchem udělali radost všem
našim hasičům obce, včetně těch, kteří sice
už nejsou mezi námi, ale jistě nás tam shora sledují, protože na výsledcích sboru jim
vždy záleželo. Budeme se snažit, aby na nás
druhé vítězství v Poháru konstruktérů, jak
této soutěži s nadsázkou přezdíváme, nečekalo dalších 16 let.
Výsledné pořadí nejúspěšnějších týmů
okrsku Pozořice v roce 2014:

1. Kovalovice
2. Velatice
3. Tvarožná
4. Viničné Šumice
5. Pozořice

27 bodů
27 bodů
33 bodů
51 bodů
58 bodů

Pozn.: V průběhu roku se umístění z jednotlivých soutěží sčítají. Z vítězství se raduje
tým s nejnižším součtem bodů.
Za členovy soutěžního týmu SDH Kovalovice
Oldřich Večeřa
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ZAHRADNICTVÍ KOVALOVICE
vám v době od března do listopadu nabízí tyto produkty:

zeleninové a květinové sazenice – sortiment odrůd sezónní zeleniny
a květin
balkónové květiny – do truhlíků a nádob
naťové byliny
– sezónní i vytrvalé naťové zeleniny a byliny
konzumní zelenina – salát, kedlubny, ředkvičky, okurky, rajčata,
paprika + kapie cibule sazečka, šalotka,
sadba česneku
ovocné dřeviny
– ovocné stromky a keře prostokořené
(jaro a podzim)
– drobné ovoce v kontejnerech (celoročně)
okrasné dřeviny
– především drobné a zakrslé dřeviny, trvalky
substráty, hnojiva, textilie
Bližší informace o sortimentu na www.zahradkov.cz
Prodejní doba:
Kontakty:

Po – Pá
8 – 18 hod
So
8 – 12 hod
Ing. Jarmila Semrádová
664 06 Kovalovice 158
tel.: 702 899 778
e-mail: sem.jar@seznam.cz

www.zahradkov.cz

SBÍRKA NA FASÁDU
NAŠEHO KOSTELA
Dominanta našeho kraje, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, potřebuje
nový kabát. Poslední oprava fasády tohoto barokního skvostu byla provedena roku 1967. Dnes si její stav žádá rekonstrukci novou. V současné chvíli je
zpracován projekt a je třeba shromáždit
finanční prostředky k jeho realizaci.
Věříme, že občanům není lhostejné,
jak dominanta celého našeho regionu
vypadá a že si všichni přejeme, aby tato
největší architektonická památka, po další desetiletí a staletí, zářila do kraje v celé
své kráse. Proto i vás prosíme o finanční
podporu tohoto díla.

Plánované výdaje:
10 000 000,- Kč
I. etapa: 3 500 000,- Kč
Na účtu k 31. 3. 2015:
656 947,- Kč
Číslo účtu: 173885580/0300
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KŘÍŽOVKA
Sbor dobrovolných hasičů v Kovalovicích ... (viz tajenka) 1885
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A
B
C
D
E
F
G
H
I
VODOROVNĚ: A. Druh karty; ničit trháním; český loutkoherec.- B. Bosenská řeka; kožešinové zvíře; uhlovodík; SPZ aut
Olomouce.- C. Polévkový knedlíček; kypřit pluhem; dolovat; spojka.- D. Souhlas; neteř; stříbrná mince; český skokan na lyžích.E. Tajenka.- F. Mužské jméno; lapit; domácí šelma; opravna lodí.- G. Zkratka pro sinus; čert; netkaná látka; pramáti.- H. Kód Itálie;
přinucovat; velké dveře; potřeba rybáře.- I. Tropická dřevina; karetní radil; rod houslařů.
SVISLE: 1. 1000 kg; Bezpečnost silničního provozu (zkratka).- 2. Neuvedení jména.- 3. Korýš; domácky Oldřich; kód Nizozemska.- 4. Osobní zájmeno; kód Nového Zélandu; alkoholický nápoj.- 5. Asijský stát; rekreační obydlí.- 6. Železniční dráha; druh básníka.- 7. Část úst; býti totálně nasazen.- 8. SPZ Hradce Králové; kabát z kožešin; iniciály herce Buriana.- 9. Talisman; při (slovensky).10. Strnutí šíje; místo (hovorově).- 11. Filmová hvězda; součást oblečení.- 12. Popravčí; ňadro; na tom místě.- 13. Jeden (francouzsky);
svobodný statek; vysoké karty.- 14. Nespat.- 15. Ženské jméno; tropické ovoce.
Pomůcka: alod, Amati, NZL, totati, un, Una.

Úmrtí za rok 2014
V roce 2014 nás navždy opustili tito spoluobčané.

Kadlec Bohuslav 1.12.2014
Kalábková Zdeňka 3.12.2014
Míča Jiří 8.12.2014

Obecní zastupitelstvo všem zesnulým děkuje za práci, kterou za svého života vykovali, jak pro své nejbližší, tak i pro nás ostatní
Odpočívej v pokoji........

Naši jubilanti
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné
zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Hřebíčková Marie

91

Blaháková Marie

70

Bůčková Marie

85

Kříž Jaroslav

65

Gajdoš Jaroslav

85

Plevová Dagmar

60

Valehrachová Vlasta 85

Hanzlíčková Irena

60

Jelenová Jaroslava

80

Viktorin Radislav

60

Drápalová Růžena

75

Hanzlíček Pavel

60

Franková Marie

70

Tesařová Marie

60

Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu ze zákonem (č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku
sdělili písemně nebo telefonicky na obecní úřad.

Kovalovický zpravodaj − vydává OÚ Kovalovice, připravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e−mail: petrsmerda@volny.cz.
Zdarma pro občany Kovalovic. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz (Neprošlo jazykovou úpravou).

