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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní druhé
číslo Zpravodaje, které vychází tentokrát
v prázdninovém čase.
Zateplení budovy a výměna otvorových
výplní MŠ Kovalovice je zdárně dokončena,
kolaudace stavby proběhla 2.7.2015. Při revizi elektrozařízení v budově MŠ byly zjištěny
nedostatky v jištění a u rozvodů elektrického
vedení. Čeká nás tedy ještě oprava elektroinstalace hlavního rozvaděče, el. vedení na
chodbách a v horním patře budovy. Část
prací proběhne v době prázdnin v letošním
roce a horní patro budovy bude následovat
v prázdninové době roku 2016.
Dne 17.6.2015 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPŽP na
zavedení separace biologicky rozložitelného
odpadu v obci Kovalovice. Jedná se o nákup
185 domácích kompostérů o objemu 1050 l
a 1 ks štěpkovače pro potřeby obce. Kompostéry obdrží zájemci zdarma, je podmíněno
podpisem smlouvy s obcí, kterou se zavazují, že budou minimálně 5let kompostovat
odpad ze zahrad. O kompostérech se dočtete více na jiném místě Zpravodaje. V současné době probíhá výběrové řízení na nákup
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kompostérů a štěpkovače. Uvítal bych, aby
se našlo co nejvíce zájemců o kompostéry,
protože stávající hnědé nádoby na bioodpad
nedostačují a náklady za svoz jsou značné.
Kontejnery na bioodpad v obci ponecháme,
ale časem bychom chtěli prodloužit dobu
svozu. Kdo má zájem o domácí kompostéry,
zašlete mi zprávu emailem na adresu starosta@kovalovice.cz. Později budete informováni o dalším postupu. Předpokládaná
hodnota zakázky je
760 702,- bez DPH. Je pro nás rozhodující fakt, že dotace bude poskytnuta ve výši
90 %, čerpání z vlastní zdrojů 10 %.
V červnu byla též podána žádost o dotaci na akci Realizace prvku ÚSES – lokální
biocentrum Pastvisko. Jedná se krajinářské
úpravy, jejichž podstatou budou terénní
úpravy, plošná úprava, kultivace, výsevy
travnatých porostů a výsadby keřů a stromů
v části obce „Pastvisko“. Pokud bude projekt
schválen, realizace musí být dokončena do
konce letošního roku!
Další informací je rozhodnutí Zastupitelstva obce, že pracovníci MAS Slavkovské
bojiště zpracují Rozvojový dokument obce

na roky 2015 – 2020. Jedná se o plán rozvoje
obce. Existence strategického rozvojového
dokumentu obce je kritériem hodnoceným
při posuzování žádostí o dotaci z MMR.
Samotnému zpracování rozvojového dokumentu předchází dotazníkové šetření
občanů. Dotazník obdrží všichni občané
starší 15 let, dotazník bude možno vyplnit
i elektronicky. Vyplněné dotazníky budete
moci odevzdávat na obecním úřadě, v samoobsluze, případně v drogerii paní Blahové. Koncem prázdnin budeme vyplněné
dotazníky z výše uvedených míst sbírat zpět
a předáme je k dalšímu zpracování. Děkuji
Vám předem za Vaše názory a postřehy.
Na závěr děkuji stárkům, hasičům
a všem, kteří se podíleli na organizování letošních Petropavelských hodů, svátku patronů naší obce. Konečně po delší době vyšlo
počasí, hned to bylo znát na hojné účasti
v průběhu odpoledne při průvodu stárků
i na večerní hodové zábavě.
Přeji Vám krásné prožití letních prázdnin, užijte si sluníčka a pohodovou dovolenou.
Milan Blahák, starosta
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Výpis z usnesení zápisu Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání
konaného dne 25. 6. 2015
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Jana Blahu a Petra Filipa – usnesení č.1/5/15
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/5/15
- schvaluje dle § 4 vyhlášky č.220/2013 účetní závěrku obce za
rok 2014 - usnesení č.3/5/14
- schvaluje dle zák.č.250/2000 Sb §17 v platném znění závěrečný účet obce za rok 2014, výsledek přezkumu hospodaře-

-

-

ní obce s výrokem auditora bez výhrad. – usnesení č.4/5/14
schvaluje dodatek č.1 smlouvy o úvěru č.0393082499 ze dne
2.10.2014 – usnesení č.5/5/15
schvaluje záměr obce – uzavření smluv č.46-724 a č.521515 o zemědělském pachtu, pronájem obecních pozemků
společnosti Bonagro, a.s. – usnesení č.6/5/15
schvaluje vyřazení myčky Ariston 8214 BU, inv.č.1466
z majetku MŠ Kovalovice z důvodu nefunkčnosti. – usnesení č.7/5/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

Výpis z usnesení zápisu
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 20. 5. 2015
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Petra Šmerdu a Petra Filipa – usnesení č.1/4/15
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program zasedání - usnesení č.2/4/15
- na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu o zřízení
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko - usnesení č.3/4/15
- výši individuálních neinvestičních příspěvků organizacím a sdružením dle žádostí z roku 2014 – usnesení č.5a,b,c,d/4/15
- rozpočtová opatření č.1, 2 a 3 dle přílohy - usnesení č.6/4/15
- zpracování Programu rozvoje obce na období 2014 – 2020
a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o dílo s MAS Slavkovské bojiště, z.s. – usnesení č.7/4/15
- opravu usnesení č.4/1/14 a to tak, že předsedové kontrol-

ního a finančního výboru pobírají měsíční odměnu 420,Kč/měsíc, ne 400,-Kč, jak bylo chybně uvedeno – usnesení
č.8/4/15
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce k uzavření veřejnoprávních smluv s podpořenými subjekty - usnesení č.9/4/15
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- navýšení odměn neuvolněným členům ZO dle nařízení vlády
č.52/2015 Sb, budou zachovány odměny předsedům výborů – 420 Kč měsíčně a odměna neuvolněného místostarosty
4000,-Kč měsíčně - usnesení č.4/4/15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informace o ukončení stavby zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovice – usnesení č.10/4/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

ZAVEDENÍ SEPARACE BRO V OBCI KOVALOVICE
Obyvatelé obce Kovalovice získají
185 ks kompostérů pro domácí kompostování občanů o objemu min. 1050 litrů
a 1 ks štěpkovače pro potřeby obce. Dotaci se podařilo získat v rámci Operačního programu pro Životní prostředí.
Kompostéry bude možné začít využívat
již na podzim tohoto roku.
Celkové náklady na pořízení vč.
kompletní administrace nepřevýší hodnotu 966 473 Kč, z toho celková výše
podpory byla schválena na 869 825 Kč.
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Proč kompostovat?
Je to ekologické a zároveň ekonomické. Z celkového odpadu, který člověk vyprodukuje za rok, tvoří organický
odpad až 45 %. Ten vyhazovat nemusíme, naopak, můžeme ho opět efektivně
využít. Jestliže nekompostujeme, musíme platit za odvoz a likvidaci odpadu. V tom horším případě vytváříme
černé skládky. Kompostování je řešení
- zabraňujeme vzniku dalšího odpadu.
Z hlediska životního prostředí je jednou
z nejpřirozenějších forem recyklace. Zužitkováním bioodpadu získáváme kvalitní hnojivo, bez nakupování drahých
průmyslových výrobků.

Nahradí kompostéry hnědé popelnice na bioodpad?
Nikoliv. Kompostéry tyto popelnice doplňují, a to jako prevence vzniku
odpadu, který je nutno odvážet z obce
a platit za jeho svoz. Odpad z citrusových plodů, hrubý bioodpad, plevel atd.
asi ve svém kompostu neradi vidíme.
Proč ale odvážet kvalitní bioodpad: trávu, rostlinné zbytky z kuchyně (slupky
z brambor, ovoce a zeleniny, atd.), hnůj,
apod. Kompostéry spolu s hnědými biopopelnicemi vytvářejí ucelený systém na
separaci bioodpadu v naší obci, k čemuž
nás zavazují závazné legislativní normy
ČR a EU.
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Zateplení MŠ je zdárně dokončena

Několik informací k činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Kovalovice
S příchodem jarní sezóny se přesunuly některé sportovní aktivity do venkovních prostor. Probíhají pravidelná
cvičení našich nejmladších pod vedením
Jirky Stejskala, kterému začal pomáhat
Tomáš Dudek. Rovněž nohejbalisté přešli
na „letní provoz“. Bohužel se už druhým
rokem potýkáme s nedostatkem vody na
kropení kurtu. Oddíl badmintonu svoje
působiště v tělocvičně nezměnil.
Jarní měsíce, zejména pak květen,
jsou na činnost tradičně velmi bohaté.
Nejnáročnější akce nás čekala osmého,
kdy jsme pořádali 41. ročník Pochodu
osvobození. Na trasách 15, 27 a 35 km jej
pěšky nebo na kole absolvovalo celkem
142 turistů, z toho 78 účastníků trasu 15
km, 41 jich absolvovalo trasu 27 km, 15
pak trasu 35 km a neoficiální padesátku
projelo na kole 8 účastníků. I letos jsme
navázali na pozitivní zkušenosti z minulých let a při organizaci Pochodu spolupracovali s ochránci přírody, kteří nám
umožnili u chaty Jelenice zřídit kontroly
č. 3. Ti ve stejném termínu pořádali Otvírání studánek, k němuž se účastníci Pochodu měli možnost připojit. Vzhledem
k velmi pěknému počasí se obou akcí
zúčastnilo poměrně velké množství lidí,
takže u Jelenice bylo i v letošním roce
velmi živo. K příjemné atmosféře jistě

přispěla i skupina Experiment, která zde
v odpoledních hodinách vystoupila. Tradiční cílovou gulášovou polévku i letos
uvařil a „zasponzoroval“ Marek Kousalík. Za to mu patří poděkování.
Hned následující den jsme uspořádali
květinový turnaj smíšených dvojic v badmintonu, který za účasti 8 dvojic vyhráli
Katka Plevová a Pavel Andrysík.
V závěru května jsme již poosmé vyrazili za turistikou. Tentokrát jsme hory
vyměnili za pískovce v Českém ráji. I tato
výprava, které se zúčastnilo 24 turistů,
se velmi vydařila, takže jsme v příjemné
společnosti strávili krásných 5 dnů plných hezkých zážitků, o které se s Vámi
rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Velice nás potěšilo, že se nám podařilo realizovat druhý ročník letního minitábora pro naše nejmenší na zdejším
Biotopu. Přes počáteční komplikace se
podařilo zajistit jeho zdárný průběh, takže zde děti spolu se svými rodiči strávili
pod vedením Tomáše Dudka příjemný
jarní víkend. Průběhu tábora je rovněž
věnován samostatný příspěvek. Všem
organizátorům patří dík a nám nezbývá,
než doufat, že se po mnohaleté pauze podaří tato tradice udržet.
Pokud se týká oddílu nohejbalu, tak
ten nezahájil 16. ročník Východní konfe-

rence zrovna nejšťastněji. Na prvním turnaji ve Vítovicích se nám vůbec nedařilo
a skončili jsme se 4 body na 7. místě. Vše
jsme si vynahradili na následujícím turnaji ve Viničných Šumicích, který jsme
vyhráli „bez ztráty kytičky“. V polovině
série jsme tak na 2. místě se ztrátou 1
bodu na Vážany.
Na závěr bychom chtěli informovat
o velmi náročné akci, kterou se nám po
mnoha letech plánování konečně podařilo uskutečnit. Byla to výstavba nového
stropu v tělocvičně. Základní podmínkou pro realizaci tohoto záměru byla
oprava střechy, která spočívala v demontáži střešní krytiny, osazení parozábrany a nových střešních latí a následném
opětovném položení krytiny a instalaci
hřebenáčů. Tyto práce se nám podařilo
provést na podzim loňského roku.
Před samotnou demontáží starého
stropu jsme museli provést změnu konstrukce vazby, což obnášelo osazení kleštin a ukotvení pozednic ke konstrukci
budovy. Teprve pak bylo možno odstranit vzpěry sedlové vazby. Pak následovala montáž tepelné izolace a sádrokartonového stropu. Montáži nových svítidel
a vymalováním pak byla dokončena výstavba nového stropu. Nyní jsme mohli
přistoupit k odstranění původního stro3

Kovalovický zpravodaj
pu. Nejprve byla provedena demontáž
obložení stropu a záklopu. Nejnáročnější akcí pak bylo odstranění původních
trámů. Po té bylo provedeno zapravení
otvorů po původním stropu a opravena
omítka.
Velmi nás potěšilo, že se nám současně s touto náročnou akcí podařilo
realizovat i výměnu oken v tělocvičně,
která byla v dezolátním stavu. Následně
bylo provedeno vymalování celého sálu.
V současné době zbývá osadit parapetní
desky a zapravit drobné nerovnosti ko-
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lem nově osazených oken. Provedenými
stavebními úpravami se podařilo zvýšit
výšku stropu tělocvičny z původní 3,80
m na 6 m, čímž se dosáhlo toho, že je zde
možno bez problémů provozovat, mimo
oblíbeného badmintonu, i další míčové
sporty, jako je volejbal, nohejbal nebo košíková, byť rozměry hrací plochy ne zcela
odpovídají předpisům.
V celkové historii výstavby se jednalo o nejnáročnější akci, kterou by se
jen velmi obtížně podařilo realizovat
bez pomoci sponzorů. Největší dík patří

Květinový turnaj smíšených dvojic v badmintonu

Marku Kousalíkovi, který nám, obdobně jako v loňském roce, velmi významně
pomohl, a to nejen finančně, ale i co se
týče dodavatelských prací a technické
pomoci. Díky patří i Jaromíru Šmerdovi,
který zafinancoval tepelnou izolaci stropu a dále pak Jaromíru Grycovi a Zdeňku Kalábkovi, kteří přispěli na výměnu
oken. Dík za finanční příspěvek patří
i obecnímu úřadu. Poděkovat je třeba
i všem členům a příznivcům jednoty za
odvedené práce.
Zpracoval: Miroslav Vlach – starosta

Nový strop v tělocvičně

Krajem pohádek
Letos jsme se již po osmé rozhodli navštívit pamětihodnosti
a přírodní krásy Česka nebo Slovenska. Tentokrát „padl los“ na
Český ráj, kraj pískovcových skal, kde bylo natočeno nespočet
filmů a kde má svoje rekreační objekty mnoho známých tváří.
Start se konal 30. 5. 2015 v 7:00, tradičně od Tvrze. Po ujasnění trasy cesty vyrazilo 24 turistů směr Jičín, kde jsme si z místní věže obhlédli místa, která jsme hodlali v následujících dnech
navštívit. Po té jsme se přes Sobotku přesunuli do místa našeho pobytu, do obce s těžko zapamatovatelným názvem Nepřívěc, čítající 26 stálých obyvatel. Po ubytování v hotelu Ort jsme
se odpoledne vydali k cíli naší první vycházky. Byl jím asi 5 km
vzdálený hrad Kost. Na zpáteční cestě jsme prošli malebné údolí
Plakánek a prohlédli si obec Vesec s krásnými roubenými chalupami a romantickou návsí. V exteriérech této obce bylo natočeno
nespočet filmů, z nich nejznámějším byl „Jak dostat tatínka do
polepšovny“.
Následující den jsme zamířili na Hrubou skálu. Túru jsme odstartovali v bývalých klimatických lázních Sedmihorky. Krásnou
vycházkou mezi pískovci jsme došli na zámek Hrubá skála a po
té se přemístili na malebný hrad Valdštejn, rodový hrad vrchního
velitele císařské armády.
Následující den jsme navštívili nejznámější pískovcový masiv v této oblasti, a to Prachovské skály. I zde jsme v příjemném
prostředí absolvovali půldenní túru. Odpolední část výletu jsme
věnovali návštěvě rozhledny na hoře Kozákov s krásným výhledem na téměř polovinu severní části Čech, počínaje horou Říp,
přes Bezděz, Ještěd, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše a Orlické
hory až po Českomoravskou vrchovinu. Po té jsme se přesunuli do nedaleké obce Tatobity, kde jsme se v místní „Samotočně“
4

(samoobslužný výčep piva a dalších nápojů) krátce občerstvili
a pokračovali k jednomu z nejstarších stromů v Česku, přibližně 800 let staré lípě velkolisté. Den jsme zakončili procházkou
k mlýnu Doroty Máchalové (S čerty nejsou žerty).
Závěrečný den jsme věnovali návštěvě Příhrazských skal, jejichž nejznámější dominantou jsou Drábské světničky. Den jsme
zakončili návštěvou loveckého zámečku Humprecht, který nechal
vybudovat známý šlechtický rod Černínu.
Následující den byl věnován návratu domů. Po cestě jsme se
zastavili na jednom z nejvýznamnějších zámků této lokality, a to
zámek Sychrov. Díky perfektnímu ubytování a dobře naplánovaným trasám jsme v příjemné společnosti strávili 5 krásných dnů.
Zpracoval:
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Letní minitábor na Biotopu
Pátek 5. června 2015
Táborové hemžení začalo v pátek kolem třetí hodiny odpoledne na místním Biotopu. Postupně se začali sjíždět táborníci
a započalo stavění stanů. Kromě stanů pro přespávání bylo důležité postavit i stan občerstvovací pro celodenní přísun tekutin
všem zúčastněným. Vzhledem k teplotám, které se poměrně
často dostávaly během celého tábora nad 30°C, důležitost onoho
stanu ještě více stoupla. Ale je pravdou, že jsme se zapotili už při
jeho stavění. To jsme ještě netušili, že náš stan sehraje další velmi
důležitou roli. Jak se říká, během celého tábora bylo horko „až
mouchy na kolena klekaly“.
Do sedmé hodiny večerní se podařilo všechny stany úspěšně postavit a tábor mohl být oficiálně zahájen. Nástup celého
tábora byl velkolepý – sešlo se nás hodně - 20 dětí a 4 rodičové,
k tomu 3 vedoucí, paní kuchařka a pan kuchař, postaveno 12 stanů. Tábor oficiálně zahájili starosta jednoty spolu se starostou
obce. Táborníci slíbili, že si budou navzájem pomáhat, budou se
chovat slušně a poslouchat vedoucí. Potom jsme poslali vzkaz
Jirkovi Stejskalovi, organizátorovi a zakladateli minitábora, který
z důvodů pracovních na tábor nemohl. Vlajkonoši dostali pokyn
vztyčit táborovou vlajku a celá akce mohla být spuštěna.
Protože byl čas na večeři, zapálili jsme táborový oheň a začali
opékat špekáčky. Potřebovali jsme ten správný základ pro zvládnutí prvního náročného úkolu. Tím byla ve 21:30 stezka odvahy.
Pro mladší jen na Biotopu, starší se vydali se Standou Žemlou
pod hrad Vildenberg. Máme odvážné děti. Všichni zvládli stezku
odvahy na jedničku.
Sobota 6. června 2015
Druhý, krásný den hned zrána, jsme zahájili společnou rozcvičkou - rodiče a děti - v 7 hodin ráno. Katka Plevová, naše
dvorní kuchařka, mezitím připravila bohatou snídani a po ranní
očistě jsme všechno s velkou chutí zbaštili, včetně buchet napečených maminkami.
Důležitým vrcholem tábora byla honba za pokladem. Dvě
družstva táborníků se vydala pod dohledem rodičů hledat poklad, ukrytý někde v lesích u Vildenbergu. Během hledání museli
plnit různé úkoly, přičemž zadání bylo psáno tajným písmem –
Morseovkou. Hledači byli pro jistotu vybavení morseovkovým
tahákem, aby náhodou nezabloudili. Asi po třech hodinách hledání jsme se všichni úspěšně sešli na Vildenbergu a dva poklady
byly nalezeny. Celou trasu vymyslel a naplánoval Standa Žemla
a syn Martin mu vydatně pomáhal.
Vyprahlí a hladoví jsme dorazili do tábora krátce po poledni,
kde už finišovaly přípravy na oběd. Marek Kousalík, který přivezl
polní kuchyni, společně s Katkou připravili skvělý kuřecí vývar
se zeleninou a špagety bolognése. Po obědě byl samozřejmě odpolední klid, který jak bývá zvykem, ale více potřebovali vedoucí
a rodiče, než děti.
Táborovou olympiádu, která měla být odpoledne, jsme odložili. Vedro bylo maximální. Místo toho jsme obsadili dětský
bazének na Biotopu a pod dohledem vedoucích a po několikanásobném varování, se děti šly koupat. Tak jako starosta Milan
Blahák upozorňoval na to, že bazének je vyčištěný a lepší bude
použít obuv do vody anebo alespoň chodit v bazénku opatrně,
tak jsme děti upozorňovali i my.
Asi po půl hodině skotačení ve vodě a všeobecného smíchu
a veselí, začali z vody postupně vylézat první zranění. A tak se náš
občerstvovací stan stal stanem první pomoci s vrchní sestřičkou
Věrkou Katolickou. Prstíky na noze s odřenou kůží jsme pečlivě

všem vydesinfikovali a zalepili leukoplastí s tím, že do vody už
radši chodit nemají. Většina dětí to vydržela asi 20 minut a byli
v bazénku znovu. Nejspíše jim také pomohla pořádná porce léčivé zmrzliny, kterou jim věnoval Marek Kousalík.
Odpolední žár vrcholil a my jsme byli moc rádi, že můžeme
využít příjemný chládek v naší sokolovně. Standa začal učit starší
žáky novou hru Ringo a my jsme s mladšími hráli různé hry. Během té doby se maminky pod zdatným vedením Katky a Marka
zapojily do přípravy večeře – buřtguláše.
Konečně se sluníčko pomalu schovávalo za kopec a my jsme
mohli začít táborovou olympiádu – běh na 50m, hod míčkem,
skok do dálky, střelba ze vzduchovky. Teď se zapojili i tatínci,
a tak jsme všechny disciplíny stihli během krátké doby.
Sobota byla sice bez večerky, ale většina dětí, až na pár výjimek, padla únavou do svých stanů hodně brzy.
Neděle 7. června 2015
Poslední den byl ve znamení oslav a díků. Neděle začala tradičně rozcvičkou v 7:30 a po snídani začalo slavnostní vyhlašování výsledků táborové olympiády. Každý z táborníků dostal osobní
pamětní list a dárek věnovaný Markétou Hynkovou. Všichni společně jsme poděkovali Danovi Svačinovi za výbornou hudební
produkci, Katce za skvělé jídlo, Stáňovi za pěknou trasu k pokladu. Po deváté hodině ranní vlajkonoši sundali táborovou vlajku
a 2. ročník minitábora byl ukončen.
Děkuji všem, kteří nám s realizací tábora pomáhali, aktivně
se účastnili a přispěli dary. Maminky a tatínci táborníků, Katka
Plevová, Marek Kousalík, Věrka Katolická, Standa Žemla, starosta obce Milan Blahák, Pekárna Kulhánek – Drápal
Především ale děkuji dětem, které byly skvělé. Zapojovaly se
do všech aktivit s nadšením a chutí, byly kamarádské a navzájem
si pomáhaly.
Příští rok se těšíme s dětmi i rodiči zase nashledanou.
Umístění na táborové olympiádě.
Mladší žákyně:
1. místo – Anička Svačinová
2. místo – Kačenka Plevová
3. místo – Terezka Mendlová
Mladší žáci:
1. místo – Štěpánek Dudek
2. místo – Toník Kroča
3. místo – Vašík Šmerda
Starší žáci:
1. místo – Michal Andrysík
2. místo – Marek Martauz
3. místo – Lukáš Vlach
Zpracoval: Tomáš Dudek

Letní minitábor na biotopu
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Zpráva o činnosti SDH Kovalovice od května do července 2015:
2. 5. Kroužek (žáci)
První letošní soutěž proběhla ve dvou
disciplínách – požární útok a útok CTIF.
Časy jsme neměli až tak špatné, ale na družstva vyškovského okrsku to nestačilo.
8. 5. Blažovice (muži)
Naši novou soutěžní sezonu 2015 jsme
odstartovali 8. května v Blažovicích, kam se
první kolo okrskové soutěže přestěhovalo po
dvouleté přestávce. V prvním pokusu požárního útoku jsme si vedli skvěle, kdy se nám,
i díky zaváhání dvou největších konkurentů,
podařilo tuto část soutěže vyhrát. Ve druhém
pokusu nás však zklamala technika, kdy nám
vlivem opotřebovaného spínače svévolně
zhasínal stroj. I když se nám nakonec i druhý
pokus podařilo dokončit, s umístěním v první trojici jsme se mohli rozloučit. Nepomohla nám k tomu ani nadstandardně zvládnutá
štafeta. Na soutěži jsme tak obsadili čtvrté
místo z celkových osmi týmů. Z vítězství se
radovala Tvarožná, na druhém místě skončily Viničné Šumice a třetí místo obsadila
Mokrá. Za naše družstvo soutěžili: Petr Jedlička, Tomáš Martauz, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal Valter,
Pavel Valter, Tomáš Varta a Oldřich Večeřa.
16. 5. Okresní kolo Plamen Sivice (žáci
a dorost)
Na Sivickém hřišti se kovalovickým žákům daří. Loňské druhé místo se nám sice
obhájit nepodařilo, ale i z letošního třetího
jsme měli velkou radost.
Za družstvo žáků soutěžili: Martin Blahák,
Michal Andrysík, Petra Filipová, Hana Martauzová, Marek Martauz, Filip Viktorin, Martin Jedlička, Adam Vinohradský a Vojta David.
Ještě lépe se vedlo dorostencům. Za náš
sbor soutěžili Lukáš Andrysík (5. místo),
Martina Lvová (2. místo) a Tomáš Martauz
(1. místo).
16. 5. Slavnostní schůze SDH k 130. výročí založení sboru
V podvečer hlavních oslav se v sále na
Tvrzi konala slavnostní schůze pro členy
SDH a pozvané hosty. V příjemné atmosféře jsme byli svědky mnoha zajímavých
příspěvků a zdravic, bylo předáno mnoho
vyznamenání za práci ve sboru, hosté z okolních sborů nám mohli jen závidět bohatou
činnost a vynikající výsledky našich družstev
žáků a mužů.
17. 5. Oslavy 130 let SDH Kovalovice
Oslava začala průvodem obcí, kterého se
zúčastnily i okolní sbory. Průvod zamířil na
místní hřiště, kde byl připraven bohatý program. Vystoupili v něm členové SDH Kanice
se svojí historickou „koňkou“, dále družstvo
našich veteránů se stříkačkou firmy Vystrčil
6
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a družstvo starších žáků s požárním útokem.
Během těchto ukázek proběhla netradiční
soutěž žáků.
Výsledky:
Mladší žáci:
1. Kovalovice, 2. Kanice. 3. Pozořice
Starší žáci:
1. Kovalovice, 2. Kanice. 3. Pozořice
Dále proběhlo vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže pro děti „Namaluj hasiče“:
Předškoláci:
1. místo Tomáš Sehnal
2. místo Maruška Šmerdová
3. místo Daniel Blahák
za účast Adam Martauz
Školáci:
1. místo Jan Marek
2. místo Eliška Vartová
3. místo Matyáš Filip
za účast Vojta Blahák
V průběhu celého odpoledne využily
desítky hostů možnost navštívit výstavu fotografií, pohárů, diplomů, kronik či historických předmětů (ty nám zapůjčil pan Moural
z Viničných Šumic).
7. 6. Tvarožná (muži)
Další zastávku v našem soutěžním putování představovala soutěž ve Tvarožné. Zde
jsme se 7. června snažili navázat na naše
předchozí výsledky, kdy se nám již tři roky
v řadě dařilo obsazovat pódiová umístění.

Stupínek nejvyšší nám
však stále unikal. Po soutěžním pokusu domácích
se to při troše štěstí nezdálo jako nemožný úkol.
Náš výkon se opět zařadil
mezi ty nejpovedenější, na
domácí tým nám však chyběly necelé dvě sekundy.
I tak si dosaženého času
1:28:66 i celkového druhého místa velmi vážíme.
Před čtyřmi roky bychom
si totiž o takovém výsledku
mohli jen zdát. V této době
jsme dosahovali času okolo 1:40, což obvykle znamenalo umístění ve druhé
polovině startovního pole.
Náš tým tvořili: Patrik Lev,
Marek Šmerda, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
20. 6. Mokrá (muži)
V sobotu 20. června
jsme si v Mokré premiérově vyzkoušeli noční soutěž
v požárním útoku. Bezproblémový průběh
našeho soutěžního pokusu nám dodal optimismus do dalších soutěží a stanovil náš
nový časový rekord v požárním útoku na 2
B. Čas 21:01 pro nás sice znamenal až deváté
místo z celkových čtrnácti týmů, vzhledem
k možnostem našeho soutěžního stroje je
možné tento čas považovat za úspěch. Navíc
se nám podařilo porazit i další konkurenty
z našeho okrsku. Konkrétně šlo o Viničné
Šumice, Tvarožnou a Mokrou A. Na podzim se na stejném místě pokusíme přiblížit
magické hranici 20 sekund. Na noční soutěži
startovali: Petr Jedlička, Tomáš Martauz, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Michal Valter,
Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
20. 6. krajské kolo Plamen, Vyškov (dorost)
Za proměnlivého počasí jsme absolvovali
krajské kolo hry Plamen v soutěži jednotlivců. Soutěž se skládala z těchto disciplín:
- běh na 100 metrů s překážkami (bariéra,
hadice, kladina, rozdělovač),
- dvojboj (překážka s oknem a minimax),
- test požární ochrany.
Výsledky:
Martina Lvová 5. místo,
Tomáš Martauz 7. místo
21. 6. Pozořice (muži)
Hned druhý den jsme zavítali na soutěž
do Pozořic. Ta se z důvodu stavebních pra-
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cí v obci konala v areálu fotbalového hřiště.
Příjemným překvapením pro nás byla hojná účast fanoušků z naší obce. Vzhledem ke
zkrácení cesty, kterou celá posádka absolvuje
v hasičském vozidle, a úpravám v pravidlech,
nebyl žádný z týmů považován za jasného
favorita. V průběhu našeho soutěžního zápolení jsme se vyvarovali větších chyb a výsledný čas 77:47 předznamenával určitou naději
na stupně vítězů, případně i místo nejvyšší.
Nejblíže se k našemu času přiblížilo družstvo
Tvarožné, které svůj pokus dokončilo v čase
79:59. K jejich času pak byla následně přičtena
ještě penalizace v podobně 10 sekund. Žádný
z dalších týmů nás pak již časově neohrozil,
a tak jsme po roční přestávce mohli opět slavit
své vítězství. Vítězný tým tvořili: Petr Jedlička,
Marek Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal Valter,
Pavel Valter, Tomáš Varta a Oldřich Večeřa.
Více informací o našem sou-

Víkendový pobyt mladých hasičů na Říčkách
těžním týmu naleznete na stránce:
http://www.sdhkovalovice.cz/
2. – 6. 7. Říčky (žáci)
První prázdninový víkend jsme s oddílem mladých hasičů strávili již tradičně na
Říčkách. Soustředění se zúčastnilo 15 dětí, 3
vedoucí a kuchař. Po předchozích deštivých

letech nám letos konečně počasí „vyšlo“ –
celých 5 dnů teploty neklesly pod 30°C. Ale
u potoka, ve stínu stromů a s hasičským vybavením se tropické počasí dalo zvládnout.
Za členy soutěžního týmu
SDH Kovalovice Oldřich Večeřa,
za žáky Pavel Martauz

Vítej léto aneb z dění MŠ Kovalovice
Velká zahradní indiánská slavnost aneb rozloučení s předškoláky
Ve čtvrtek 11.června 2015 se náš oblíbený Plac proměnil v území indiánů Navahů. A že jich bylo… . Nastoupili na slavnostní
shromáždění, kde se loučili se svými nejstaršími členy kmene předškoláky. Největším symbolem místa se stalo obrovské indiánské týpí, které bylo postaveno díky odvaze a statečnosti velkého
náčelníka Moudrého vlka a jeho věrných pomocníků. Nad říší Navahů létali i draví ptáci, kteří se stali ozdobou naší slavnosti.
Po velkém vyčerpání z úvodního vystoupení a rozloučení se
s nestaršími členy kmene a z indiánského soutěžení čekalo hos-

ty občerstvení ve formě uzené indiánské dýmky míru a bizoních
žeber, dále grilované indiánské užovky a mnoha dalších dobrot,
které přinesli naši hosté (rodiče)…. Proudem tekla i ohnivá voda
(nealko) … a chvíli i zrzavé potěšení pro dospělé.
Počasí nám velmi přálo, a tak žízeň byla samozřejmě veliká.
Připravena byla i sladká odměna pro děti – indiánek.
Toto krásné odpoledne jsme si společně užili a máme na co
vzpomínat. Bez pomoci a ochoty všech zúčastněných by se nám
nikdy nic takového nepodařilo uskutečnit.

Výlet na hrad Veveří a plavba lodí
Objednali jsme krásný sluneční den a poprvé vyjeli jako velká
školka na velký výlet. Byl čtvrtek 4.června ráno. Pan řidič usadil 41 dětí na pohodlná sedadla, připoutal bezpečnostními pásy,
pustil pohádku a jelo se ...
Cílem našeho výletu byl tentokrát hrad Veveří, tyčící se nad
Brněnskou přehradou. Hned na nádvoří jsme se občerstvili
a hurá za pohádkou….Hrál se princ Bajaja (a to velmi vtipně),
takže smíchu bylo až dost. Zážitků taky – z naší Katky Plevové
se stala dokonce na chvíli jedna z princezen, o kterou bojovali

švarní princové. Poté jsme se vyčerpaní z dobrodružného pohádkového zážitku občerstvili výbornými řízky, které nám brzy
ráno připravily na cestu paní kuchařky. Následovala prohlídka
hradní zbrojnice, žonglování na nádvoří, tisk středověkých rytířů
na plátno a ruční výroba svíček. Po bohatém programu na hradě
jsme se vydali lesní cestou k přístavu. Tam se k nám blížil parník,
který plul po Brněnské přehradě do vzdáleného přístavu, kde už
nás čekal autobus , se kterým jsme se vrátili domů. A tak jsme si
mohli všichni zazpívat. Sláva nazdar výletu...
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Maminka má svátek
A my jsme si pro ni jako každoročně - na úterý 12.května 2015 připravili malé vystoupení s dárkem pro maminku. Pečlivě jsme se připravovali několik měsíců s paními
učitelkami, abychom zvládli básničky, písničky i pohybo-

vá vystoupení. Tentokrát jsme dárek, kteří někteří vyráběli
s pomocí a s radami tatínků. Besídky proběhly v jednotlivých
třídách v komorním prostředí. Věříme, že jsme maminkám
udělali radost.

Čarodějnické odpoledne, tentokrát na Place v Kovalovicích
aneb Disco pod taktovkou pana učitele
Jiřího Gebauera.
Tradiční čarodějnický rej potřetí proběhl tentokrát již u nás v Kovalovicích v úterý
28.4.2015 odpoledne. Původně byl pláno-

ván na venkovní prostranství, ale počasí
nám bohužel nepřálo. O to více bylo veselo
v obecním sále, kde se sešlo velké množství
malých i větších čarodějnic a čarodějů. Zábavný program řídil náš bývalý populární

pan učitel Bc. Jiří Gebauer.
Nechyběly soutěže ani taneční škola…..
A tak nám všem rychle uteklo tmavé
bouřkové a deštivé odpoledne.
Za rok nashledanou!

Děkujeme Mysliveckému sdružení a Markétě Hynkové za organizaci dětského dne a sponzorům za zajištění odměn pro děti.
8
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Zápis do MŠ Kovalovice
Ve čtvrtek 30.4.2015 v odpoledních hodinách proběhl zápis do MŠ Kovalovice na
školní rok 2015/2016. Přijato bylo 16 dětí, nepřijato 8 dětí.

Fotoknihy zachycující
školní leta 2012/2013
a 2013/2014.
Mateřská škola Kovalovice děkuje
paní Ing.Markétě Hynkové za kompletaci a náročný výběr fotografií
pro fotoknihy zachycující školní leta
2012/2013 a 2013/2014. Fotoknihy jsou
uloženy v ředitelně MŠ a je možné si je
prohlédnout během akcí pořádaných
MŠ.

Návštěva divadla v Brně
Ve čtvrtek 28.května 2015 jsme navštívili divadelní představení v Brně, a to
Divadlo Bolka Polívky s představením O
medvědu Ondřejovi.

Kolektiv Mateřské školy

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem…..
Školní rok 2014/2015 byl v Mateřské
škole Kovalovice provozně hodně náročný,
jak pro zaměstnance, tak pro děti a jejich
rodiče. Budova MŠ prošla v tomto období
velkými změnami. Od podzimu 2014 do
Vánoc probíhaly práce na zpevnění základů budovy i budovy pod střechou. Vzdělávací činnosti byly často provozovány
v extrémních podmínkách, kdy děti byly
umísťovány do těch místností, kde zrovna
nebyly tolik slyšet sbíječky a jiné hlučné
přístroje. Kolem MŠ se nacházely různé výkopy a jámy, takže jsme nedokázali zabránit zvýšené prašnosti a nečistotám uvnitř
budovy. Potom jsme si na chvíli od hluku
a nepořádku odpočali .
Na začátku druhého pololetí došlo i k
významné změně uvnitř vstupní chodby

objektu. Děti a rodiče zde našli po mnoha
letech nové moderní šatní skříňky a nové
osvětlení celého prostoru.
Od poloviny března 2015 do května byl
připraven a zahájen harmonogram dalších
prací: Výměna oken v celém objektu, zateplení budovy a nová fasáda.
Tyto měsíce znamenaly pro nás pro
všechny zvýšené úsilí zvládnout provoz za
velmi náročných podmínek, kdy se po budově pohybovali stavební dělníci a další řemeslníci. Po dobu čtrnácti dnů musel být
i provoz omezen pouze na jednu třídu, pouze pro děti zaměstnaných rodičů. Ostatním
rodičům patří velký dík za pomoc, tím, že si
nechali děti na určitou dobu doma.
Za těchto podmínek jsme se snažili naplnit naplánovaný program pro děti:

Z velkých akcí jsme zvládli pozvané hosty
z Prahy (Evu Hruškovou a Jana Přeučila),
návštěvu divadla Bolka Polívky v Brně,
velké čarodějnické odpoledne, besídku pro
maminky, celodenní výlet na hrad Veveří,
plavbu lodí a závěrečnou zahradní indiánskou slavnost pro předškoláky…
Historická budova MŠ má teď nový kabát a čeká ještě na drobná doladění zvenčí.
Děkujeme panu starostovi a zastupitelům obce Kovalovice, že se o nás tak dobře
starají a dělají pro naše děti maximum.
Všem rodičům a dětem přejeme klidné a pohodové prázdniny plné sluníčka
a nových zážitků.
Stránku připravila
Mgr. Helena Skolková
a Ing.Markéta Hynková

ZŠ Pozořice
Projektové úspěchy naší školy v minulém i nadcházejícím školním roce
V roce 2014 skončilo sedmé rámcové období Evropské unie, což
bylo patrné i na množství projektů realizovaných naší školou. Možná
jste si všimli, že v uplynulém školním roce jsme většinou spíše ukončovali realizaci již dříve schválených aktivit.
V únoru 2015 skončily projekty Komunitní centrum mládeže
při ZŠ Pozořice a Do práce bez obav pro děti. První zmíněný projekt zaštiťoval většinu volnočasových aktivit nabízených našim žákům,
ať už se jednalo o širokou škálu kroužků, o prázdninové tábory nebo
zimní lyžařské výjezdy. Druhý projekt se zaměřil na vytvoření 24 nových míst v Zařízení péče o děti předškolního věku. To navštěvovaly
především nejmenší děti z řad zájemců o místo v mateřské škole, do
níž nemohly být tyto děti přijaty z důvodu naplnění její kapacity. I po
ukončení projektů se snažíme zachovat část aktivit, hrazených již formou spoluúčasti či z dalších prostředků školy. Aktivity zaměřené na
komunitu obce (kroužky, tábory, příměstské tábory) jsou v nabídce

i toto léto. Podobně i naši nejmenší ze Zařízení péče o děti předškolního věku neskončili bez dozoru, ale většinou navštěvují naši školku.
Další způsob, jak čerpat finance či podporu z projektů, je stát se
partnerem některého z úspěšných projektových řešitelů (zpravidla
u velkých projektů). V tomto směru v pozořické škole taktéž nezahálíme. Na podporu počítačové gramotnosti vyučujících se zaměřil
projekt Pojďme se dotknout ICT, na mezinárodní spolupráci a jazykovou výuku žáků projekt Rodilí mluvčí do škol.
Přestože jsou již výzvy tradičního operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který využívaly školy jako zdroj
podpory, téměř vyčerpány, zapojili jsme se úspěšně ještě do jedné
z posledních výzev na podporu čtenářské a jazykové gramotnosti s
projektem Učme se řeči, ať nejsme v křeči. Od 1. 7. 2015 do konce
kalendářního roku budeme čerpat podporu na čtenářské dílny pro
žáky druhých až devátých ročníků. V praxi to znamená, že v hodi-
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nách českého jazyka a literatury budou žáci více pracovat s knihami,
číst a diskutovat o probíraných dílech, vyplňovat pracovní listy. Plánujeme také zřízení knihovny se studovnou pro žáky. V oblasti jazykového vzdělávání pět našich vyučujících absolvuje o prázdninách
jazykové kurzy. Na podzim pak budou mít deváťáci možnost výjezdu
do Anglie. Celkem získáme 746 568 Kč.
Na jazykové dovednosti vyučujících se zaměřuje také schválený
projekt Mezinárodní vzdělávání v Pozořicích, podpořený komunitárním grantem Erasmus+. Ze stejného programu je financován i
další projekt Česko-slovenské komunity, podporující spolupráci s
partnerskou školou v Ivanke pri Dunaji. Od září 2015 budeme mít na

škole kroužek mediální výchovy, jehož členové pak v dubnu 2016 budou týden hostit své vrstevníky ze Slovenska. Celkem jsme z programu Erasmus+ získali 14 371 Eur na vzdělávání pedagogů a 11 152 Eur
na projekt se Slováky.
Poslední aktivitou je zapojení se do pilotního testování „Hodiny
pohybu navíc“. Jde o pilotáž Národního ústavu pro vzdělávání, který
na základních školách ověřuje, nakolik důležité je věnovat se sportovním aktivitám všeobecné sportovní přípravy na prvním stupni
(v 1. - 3. třídě). Jak název napovídá, příští školní rok budou mít prvňáčci, druháci a třeťáci hodinu sportovních aktivit navíc. Ty budou
realizovány v rámci školní družiny.

Projekty podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
Učme se řeči, ať nejsme v křeči, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0643.
Komunitní centrum mládeže při ZŠ Pozořice, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0103.
Pojďme se dotknout ICT, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0016. Řešitelem je Středisko služeb školám Brno. (ZŠ a MŠ Pozořice je zapojena jako partner)
Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/55.0002. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. (ZŠ a MŠ Pozořice
je zapojena jako partner)

Projekty podpořené z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:
Do práce bez obav o děti, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/B5.00002.

Projekty podpořené komunitárním grantem Erasmus +
Mezinárodní vzdělávání v Pozořicích, reg. č. 2015 – 1 – CZ01 – KA101 - 013672
Česko-slovenské komunity, reg. č. 2015 – 1 – CZ01 – KA105 - 012805
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Informace výchovné poradkyně k přijímacímu řízení ve školním roce 2014/2015
Naše škola úspěšně zakončila další,
pro budovu jubilejní, rok své existence.
Nyní, o prázdninách, přichází chvíle,
kdy se lze ohlédnout a zhodnotit uplynulé měsíce i nastínit plány do těch nadcházejících.
V tomto školním roce navštěvovalo
naši školu 369 žáků, což oproti loňskému roku znamená nárůst o 34 žáků. Na
jejich vzdělávání a výchově se podílelo
celkem 36 pedagogických pracovníků.
Naší dlouhodobou snahou je zlepšování
podmínek, v nichž probíhá výuka. Ani
v uplynulém školním roce jsme v tomto
10

směru nezaháleli. Byly zakoupeny 4 interaktivní tabule, začínáme s obměnou
klasických učebnic za nové, pokračuje
práce psychologa, logopedů a speciálních pedagogů.
O prázdninách proběhla rekonstrukce chodeb v 1. patře, kde byly zároveň
vyměněny vnitřní okna a dveře učeben
a kabinetů.
Modernizace školy a vybavení s sebou přináší také stále větší požadavky
na vyučující, kteří by měli držet krok
s dobou a jejími technickými vymoženostmi. Proto se naše škola zapojila jako

partner do projektu Pojďme se dotknout
ICT. Těmi, na koho se projekt zaměřuje, tentokrát nebyli žáci, ale učitelé.
Získali jsme dvacet moderních dotykových notebooků, které usnadňují práci
pedagogů i jejich přípravy na výuku.
Současně se každý z dvaceti zapojených
učitelů zúčastnil tří školení v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).
Moderní trendy vzdělávání vedou
k stále většímu zapojování techniky do
výuky, pravděpodobně se v budoucnosti nevyhneme žákům, kteří již namísto
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učebnic budou mít své tablety. Snad ani
vyučující naší školy nebudou jen stát
opodál, ale budou aktivně pracovat s
moderními zařízeními po boku svých
studentů.
Kromě moderního vybavení se v letošním školním roce naše škola zaměřila
také na jazykové vzdělávání žáků. Patrně jste si všimli působení dvou rodilých
mluvčích na naší škole. Jejich přítomnost a také proškolení vyučujících ve výukové metodě CLIL byly zajištěny díky
partnerství v projektu Rodilí mluvčí do
škol.

Allan Ross Mackenzie, rodilý Skot,
bude jako člen pedagogického sboru
působit na naší škole i příští rok. Další
vzdělávání pedagogů formou jazykových kurzů bude v následujících dvou
letech realizováno díky úspěšným projektům Učme se řeči a Jazykové vzdělávání na ZŠ a MŠ Pozořice.
Naše škola tradičně nabízí také široké spektrum mimoškolních a volnočasových aktivit. Na konci února 2015
jsme ukončili realizaci projektu Komunitní centrum mládeže při ZŠ Pozořice.
Kroužky, tábory a příměstské tábory

však probíhají i nadále a o jejich nabídce
vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek školy.
V příštím školním roce nás čeká užší
spolupráce se ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, a to především na mimoškolních aktivitách mediálního kroužku. Spolupráce by měla v dubnu 2016
vyvrcholit společným týdnem pro žáky
z obou zemí u nás na škole.
Naši žáci se tedy mají na co těšit i v
novém školním roce. Věřím, že pro ně
bude úspěšný a plný zajímavých zážitků.
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Informace výchovné poradkyně k přijímacímu řízení ve školním roce 2014/2015
V letošním školním roce odchází z
naší školy 49 žáků 9. tříd. Dvě přihlášky si do prvního kola přijímacího řízení podalo 42 žáků, z nichž bylo na obě
školy přijato 24 žáků. Sedm žáků využilo
možnost podat pouze jednu přihlášku a
přijati byli všichni.
Novinkou v přijímacím řízení pro
letošní školní rok bylo zavedení jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky na maturitní obory.
Většina našich žáků v nich obstála velmi
dobře.
Celkem uspělo v prvním kole přijímacího řízení 44 žáků. Pět žáků neuspělo na žádné z vybraných škol. Přijati byli
až na základě odvolání. K dnešnímu dni
jsou všichni žáci ke studiu na středních
školách přijati.
Na školy s uměleckým zaměřením se
v letošním školním roce hlásily tři žákyně a jedna žákyně se hlásila na školu se
sportovním zaměřením. Všechny byly v

přijímacím řízení, které proběhlo v lednu, přijaty. Ve studiu na speciálních školách budou pokračovat dvě žákyně. Studium na soukromých školách si zvolili
tři žáci.
Největší zájem projevili naši žáci
o studijní obory na SPŠ, SOŠ a SOU.
Čtyřletý obor s maturitou si zvolilo 36
žáků, 13 žáků bude pokračovat ve studiu na tříletých oborech zakončených
výučným listem. O gymnaziální studi-

um projevilo letos zájem 8 žáků 9. roč.,
přijatých je 6.
Na víceletá gymnázia odchází 2 žákyně 5. ročníku a 1 žákyně 7. ročníku. Dva žáci ukončí školní docházku
v 8. ročníku.
Přeji všem žákům, aby byli na školách, pro které se rozhodli, spokojení
a úspěšní a aby vytrvali ve studiu až
k maturitě nebo vyučení.
Mgr. Soňa Petrová,
výchovná poradkyně

Kam byli přijati naši žáci:

Škola
Gymnázia
Střední zdravotní školy
Střední průmyslové školy
Obchodní akademie
Integrované střední školy
SOŠ a SOU
Speciální školy
Celkem

Počet přijatých žáků
6 + 2 (5. roč.) + 1 (7. roč.)
3
10
1
4 + 2 (8. roč.)
23
2
49 + 2 (8. roč.) + 2 (5. roč.) + 1 (7. roč.)

Příběh housenek aneb jak se líhnou motýli
V květnu jsme dostali larvy motýlů martináče pajasanového. Byly to krásné zelenkavé housenky. Celou dobu se živily
listy šeříku. Každodenně se jim musel čistit jejich chovný box.
Postupně přestávaly housenky jíst a začaly se zakuklovat. Vytvářely vlákno, do kterého se celé obalily. Kokony – zakukle-

né motýly jsme nastříhali a pověsili na připravenou záclonu.
Denně jsme je museli rosit. Po náročných třech týdnech v
kukle se vylíhli krásní hnědí motýli martináče pajasanového.
Teď už jen čekáme na nová vajíčka.
Markéta Vrchovská, Anna Bambušková (6.A)

Školy v přírodě
Podobně jako každý rok i letos naši žáci vyjeli za vzděláním
a zábavou do přírody. Tentokrát se vydali do překrásných a divokých Jeseníků, aby zde získali nové zážitky, prohloubili své
sociální dovednosti, navázali nová kamarádství a užili si množství vzdělávacích, sportovních, výtvarných či teambuildingových
aktivit. Výchozími body naší netradiční výuky se staly příjemné
hotely Kamzík a Moravice na okraji půvabné horské obce Malá
Morávka, které pro žáky našel koordinátor škol v přírodě, pan
učitel Petr Kadlec.
Na pětidenní pobyt vyrazilo v šesti turnusech na 250 žáků,
kteří si užili zajímavý program sestavený z mnoha her, týmových

soutěží, sportovních utkání a výtvarných činností. Nechyběly ani
vzdělávací bloky zaměřené na výuku různých školních předmětů,
ovšem vždy v trochu jiné podobě, než je žáci znají ze tříd.
Velkým lákadlem byl pro žáky jistě hotelový bazén, kde si
mohli účastníci rozšířit své plavecké schopnosti. Velký úspěch
slavil také celodenní výlet, jehož cílem byl pro některé turnusy
vrchol Praděd, v polovině dubna ještě pod metrovou vrstvou sněhu, pro jiné malebné lázeňské městečko Karlova Studánka.
Věříme, že organizování škol v přírodě je pro naše žáky přínosem a obohacením tradiční školní výuky, při níž mnohdy není
prostor poznat osobnost žáků ze všech perspektiv. V odlišném
11
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prostředí často vyniknou jejich dosud neodhalené kvality, což jim
může pomoci k lepšímu začlenění do kolektivu a získání nových
přátel. Také učitelé často získají nový úhel pohledu a poupraví si
názor na své svěřence.
Věříme, že všechny turnusy byly s letošní školou v přírodě

spokojené, žáci na ni budou s nadšením vzpomínat a těšit se na
další ročník.
Fotografie k jednotlivým turnusům najdete na facebookových stránkách školy.
Mgr. et Mgr. Marta Holbová

Co nového na skautské stezce
V uplynulém období uspořádalo
naše skautské středisko na chatě Jelenici
rádcovský kurz pro stávající či budoucí
rádce družin. Zástupci našeho střediska
se v sobotu 25. dubna zúčastnili poutě
skautů brněnské diecéze ve Sloupu.
8. - 9. 5. se několik družin z našich
oddílů vypravilo na okresní kolo Svojsíkova závodu do Křtin. Tentokrát jsme
měli zastoupení jen v kategorii skautů.
Z dvaceti soutěžících družin se nejlépe z našeho střediska umístila družina
Hrochů z Pozořic. Další družiny ze střediska obsadily 13., 14., 17. a 18. místo.
Více o tomto závodě se můžete dočíst
níže.
Dva členové střediska se zúčastnili
velkého celorepublikového skautského
setkání skautů ve věku 15 – 24 let u Liberce. Bylo velmi kvalitně připravené

a sešlo se na něm asi 1500 skautů. Podíleli jsme se na oslavách MDD v Pozořicích a v dalších obcích.
Koncem května jsme si připomněli dvacáté páté výročí vzniku našeho
skautského střediska. K tomuto výročí
připravujeme na sobotu 12. září Skautský den s pestrým programem – koncert, divadlo, soutěže, workshopy pro
děti, vyprávění s promítáním účastníků
světového setkání skautů v Japonsku
z našeho střediska, výstava o skautingu aj. O podrobnostech této výjimečné
akce budete informováni před jejím konáním obecními sdělovacími prostředky.
O táborech našich skautských oddílů, které jsou vyvrcholením letošního
skautského roku a na které se oddíly
vypravily postupně již od konce školní-

ho roku, se dozvíte více v příštím čísle
Zpravodaje.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska
I letos se Pozořičtí skauti zúčastnili
okresního kola Svojsíkova závodu, který
byl pořádán ve Křtinách. Závod začal již
v pátek, kdy byli účastníci seznámeni se
závodem a hned vyráželi na trasu závodu. Celý závod byl koncipován jako skutečná dvoudenní výprava, skauti trávili
noc v přírodě ve vlastních stanech. Každá družina byla hodnocena za výkon na
daných stanovištích a za schopnost přežití, kde bylo hodnoceno balení batohu,
orientace v terénu a táboření.
Naše skautská družina Hrochů se
v celkovém hodnocení umístila na 5.
místě z celkového počtu 20 hlídek.
Petr Skládaný

Když má škola narozeniny,
a to ne ledajaké, ale zrovna sto třicáté, musí se to oslavit. A pořádně. U lidí
je to obvyklý postup – nejdřív se narodit,
pak slavit. Děcku stačí dort, pár balónků,
hromada dárků a obvyklá sestava příbuzných. Když pak povyroste, pohrdne dortem a příbuznými, ale zachová si přítulnost
k dárkům, nějaké té lahvince, ale nejdůležitější je, s kým slaví. A jak léta jdou, nabývá na důležitosti fakt, že je vůbec co slavit.
Ovšem škola v důstojném věku sto třiceti
let – jak se slaví narozeniny instituce?
Krok první
musí se narodit, tedy založit.
V našem případě přímo postavit. V roce
1885 určitě nebylo lehké přesvědčit
místní rodáky, že obec potřebuje zrovna
ausgerechnet tuhletu školu. Děti chodí
jenom kousek přes humna do Kovalovic,
stejně je víc než ve školních škamnách
potřebujeme při hospodářství… Nakonec školu postavili.
Krok druhý
je o přežití. Mnohé instituce
mají život jepičí. Spousta dobrých úmyslů zahyne na nedostatek nadšení, peněz,
potřebnosti. Šumická škola to zvládla.
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Dokonce se rozrostla o další přístavbu,
školku, hřiště. Na svůj věk vypadá skvěle, leckterá mladší by jí mohla závidět.
Krok třetí
tak to pojďme oslavit. A s plnou
parádou. Tímhle výrokem paní ředitelka donutila personál školy k hlubokému
zamyšlení už loni. Jubilejní rok bude ve
znamení připomínek historie školy, tradic a tak. A koncem května to vypukne
naplno. Takže připravíme: jednotlivé
učebny a třídu školky jako připomínku
čtyř historických etap, vydáme brožuru
o historii a současnosti školy, vytiskneme kroniku školy, roztřídíme a popíšeme fotodokumentaci (hodně fotodokumentace), vydáme školní časopis
(nejdřív ho děti musí napsat), sesbíráme
a vystavíme dobové reálie, natiskneme
trička s logem školy, zasadíme strom,
jako připomínku významného jubilea
(Jaký strom? Je okrasná jabloň dostatečně jubilejní?) nacvičíme s dětmi vystoupení, donutíme děti, aby si oblékly
kostýmy a aby tančily, zajistíme výzdobu školy, aby byla informativní, ale ne
nudná, bude potřeba party stan, beč-

ka piva, bečka limonády, upomínkové
předměty, skákací hrad, nějaké občerstvení… V květnu jsme zjistili, že nic není
nemožné, vyučovat se dá i za pochodu
a spánek je jenom zvyk.
Krok čtvrtý
oslava. Nadešel den D, třicátého května (se stovkou nic nenaděláme,
ale všimněte si té třicítky, a navíc by už
mělo být slušné počasí). V noci pršelo.
V devět ráno se začalo s party stany, skákacím hradem, bečkami. Svítilo slunce
a tráva rychle osychala. Bouřka přišla
o půl čtvrté, ale zvládli jsme i mokrou
variantu. Jen ve skákacím hradu to trochu čvachtalo.
V jednu hodinu byli všichni na
svých místech – hoši u pípy, děvčata u uvítacích stolků, pán od skákacího hradu u skákacího hradu, kuchařky
v kuchyni, učitelky ve třídách, paní ředitelka všude. O půl druhé se sjeli hosté
a projevovaly se projevy. Ve tři čtvrtě na
dvě přišli účinkující. Ve dvě to vypuklo
naplno. Zpívalo se, tančilo, přednášelo,
publikum aplaudovalo. Návštěvníci byli
nadšení, dojatí a rádi, že se potkali, že
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viděli a byli u toho. Personál školy se poplácával po ramenou, příprava byla hodně náročná, ale finále je velkolepé.

Kovalovický zpravodaj
V určitém věku je důležité, že máte
s kým slavit. Ve sto třiceti letech je škola
mladá svými žáky a zároveň důstojného

stáří svojí pamětí. Je hezké se sejít a připít na další školní roky.
Miriam Lerchová

Krátké zprávy ze školy
V měsíci březnu si naše děti vyzkoušely v soutěži Matematický klokan zajímavé úkoly, stejně jako další děti v mnoha
evropských zemích.
Na konci března jsme prožili noc ve škole, Noc s Andersenem.
Sbírali jsme starý papír. Děkujeme vám všem, kteří jste se
zapojili do sbírání.
Žáčci pátého ročníku navštívili výstavu Korunovační klenoty v muzeu v Brně.
Přijel za námi divadelní soubor z Hradce Králové a zahrál
nám Pohádku ze starého mlýna.
V dubnu jsme si zabubnovali v týpí ve Stromíku.

Druháčci zahájili kurz plavání v plavecké škole Vyškov.
Opět probíhala Přípravka pro předškoláky.
V květnu jeli prvňáčci do Planetária na program Vzhůru
nohama.
Čtvrťáci se pokusili získat řidičský průkaz na kolo při dopravní výchově, kterou pro ně připravilo Centrum bezpečné
jízdy Brno.
Za všechny zaměstnance školy vám přeji příjemnou dovolenou, dětem slunečné a bezstarostné prázdniny a v září
zase na shledanou.
Olga Růžičková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Čas prázdnin a dovolených je v plném proudu. Je to doba, na kterou se žáci
i učitelé všech škol těší a určitě si ji zaslouží. Dnes už jen vzpomínáme, jak byly
poslední týdny školního roku 2014/2015
náročné.
Ve středu 13. května 2015 se uskutečnil Absolventský koncert hudebního
oboru. Představilo se na něm celkem devatenáct absolventů a absolventek, kteří
pod vedením svých učitelů připravili
pestrý a bohatý program. Po mnoha letech cvičení a příprav došli ke svému cíli.
Odměnou jim byl potlesk publika i fakt,
že všichni posluchači vydrželi na koncertě až do konce. Dodám jen, že celý program trval víc než dvě a půl hodiny.
Dne 20. května 2015. jsme připravili
Slavnostní vernisáž absolventů v prostorách ZUŠ v budově ZŠ, kterou automaticky doprovází výstava žáků oddělení
jak plošné tvorby, tak i keramiky a modelování. Kulturní program i ohodnocení práce absolventů a žáků probíhaly
v tanečním sálu. Poděkování si zaslouží
děti a učitelé z hudebního oboru za krásné příspěvky k dotvoření slavnostní atmosféry.
Po ukončení první části a po prohlédnutí prací žáků zaslaných do soutěží, které byly vystavené na chodbě před sálem,
se všichni přítomní přesunuli do učebny výtvarného oboru a přilehlé chodby,
které byly přetvořeny na výstavní síně.
Přípravy byly velmi zodpovědné. Ve výstavní síni vytvořené z učebny výtvarného oboru byla vystavena díla našich
absolventek. Na chodbě byly instalovány
práce mladších spolužáků. Dle spontánní reakce přítomných dětí a dospělých
jsem přesvědčen, že se práce všech našich žáků velice líbily a že je naše snaha
veřejností velice kladně hodnocena. Byla
pouze jedna připomínka – výstava, jejíž
příprava byla dlouhodobá a zdařilá, měla
jen velice krátké trvání. Odpověď je ve
skutečnosti, že v učebně je následný den
normální výuka základní umělecké školy a po chodbě jdou další den děti ZŠ na
oběd. Tento fakt se snažím částečně řešit
„ Naší malou fotoreportáží“ prací absolventů a žáků výtvarného oboru ve zdravotním středisku a vystavením objektů
keramiky a modelování v knihovně v budově městyse.
Úspěšné mladých tvůrců za školní
rok 2014/2015 v soutěžích a výstavách,
u kterých byly již zveřejněny výsledky.
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I) Soutěž Požární ochrana očima dětí
– Sdružení hasičů Čech a Moravy
(republikové kolo)
Daniela Šárková
1. místo v hodnocení odborné poroty
Jan Jakub Juráň
2. místo v hodnocení odborné poroty
Eliška Fleková
3. místo v hodnocení odborné poroty
Soutěž Požární ochrana očima dětí –
Sdružení hasičů Čech a Moravy (krajské kolo – 3009 soutěžících)
Jiří Sukovatý
1. místo - kategorie ZUŠ I
Jan Jakub Juráň
2. místo - kategorie ZUŠ I
Daniela Šárková
3. místo - kategorie ZUŠ I
Zuzana Musilová
1. místo - kategorie ZUŠ II
Eliška Fleková
2. místo – kategorie ZUŠ II
Adéla Brázdová
3. místo – kategorie ZUŠ II
Soutěž Požární ochrana očima dětí –
Sdružení hasičů Čech a Moravy (okresní kolo – 1873 soutěžících)
Jan Jakub Juráň
1. místo – kategorie ZUŠ I
Jiří Sukovatý
2. místo – kategorie ZUŠ I
Daniela Šárková
3. místo – Kategorie ZUŠ I
Eliška Fleková
1. místo – kategorie ZUŠ II
Adéla Brázdová
2. místo – kategorie ZUŠ II
Zuzana Musilová
3. místo – kategorie. ZUŠ.II
II) Výtvarná soutěž Noc kostelů
1. kategorie
Veronika Šantavá
2. místo
2. kategorie
Simona Hajkrová
1. místo
Barbora Střížová
2. místo
3. kategorie
Kateřina Mazlová
1. místo
Tomáš Tinka
2. místo
Šárka Máliková
3. místo

Závěrem děkuji paní učitelce Mgr.
Haně Sedlákové za zástup v době nepřítomnosti vyučujícího v jarních týnech.
Určitě to byla zajímavá zkušenost pro ni
i pro naše žáky.
Další zajímavou akcí naší školy jsou
Společné koncerty ZUŠ Pozořice a ZUŠ
Ivanka pri Dunaji. Konaly se ve dnech 3.
a 4. června 2015. My jsme koncert i malé
občerstvení připravili v příjemném
prostředí sivického Obecního domu.
V Ivance pri Dunaji se koncert konal
v Matičním domě a neformální setkání
s občerstvením pak proběhlo v krásně
opravené velké budově základní umělecké školy. Tohoto setkání se účastní nejen
současní žáci obou škol, ale i ti, kteří na
koncertech vystupovali v minulých letech a dnes se přijdou jen podívat a poslechnout si, popovídat si a zavzpomínat.
V pondělí 15. června 2015 v Horákově a ve čtvrtek 18. června 2015 v Pozořicích se konaly koncerty tanečního oboru
Pohyb – znamení života aneb Andělské
setkání. Je to akce, na které se vystřídá
nejvíc účinkujících a v sále je vždy nejvíc posluchačů a diváků. Vidět všechny
tanečnice i několik tanečníků stojí za to.
Vystoupení těch nejmenších jsou vždy
roztomilá. A čím jsou vystupující starší,
tím jsou tance složitější a také dokonalejší. Během celého koncertu jste mohli
vidět několik vystoupení letošních absolventek. Na závěr bylo připraveno muzikálové vystoupení z pohádky Sněhurka
a sedm trpaslíků, na kterém spolupracovali žáci všech oborů naší školy.
Posledním vystoupením naší školy
bylo ve středu 24. června 2015 představení Pohádky na draka, které připravili
žáci literárně-dramatického oboru. Byly
to taková humorná a veselá tečka za celým školním rokem.

Absolventi ve školním
roce 2014/2015
HUDEBNÍ OBOR
Klavír
Veronika Coufalová
Tereza Kupková
Zdena Staňová
Barbora Žalkovská
Bohdana Gillíková
Zobcová flétna
Marie Hoffmannová
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Kateřina Horáková
Tereza Kupková
Anna Molíková
Marek Nespěchal
Jiří Topinka
Barbora Žalkovská
Petra Palínková
Hana Kalvostrová
Příčná flétna
Marie Ryšavá
Aneta Haberlová
Sólový zpěv
Andrea Daňková
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Tereza Divíšková
Alžběta Tomancová
Housle
Alena Kupsová
Viola
Marie Novotná
TANEČNÍ OBOR
Magdaléna Krátká
Anna Kunčáková
Tereza Kupková
Petra Staňová

VÝTVARNÝ OBOR
Keramika a modelování
Kateřina Horáková
Zuzana Musilová
Plošná tvorba
Alena Kupsová
Alexandra Kousalová
Valérie Musilová
Agáta Procházková
Božena Škrobová a Vít Tříska

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Kouzelná slovíčka v rodině
Papež František dovede inspirovat
mnohými zajímavými myšlenkami nejen
věřící křesťany. Ve svých středečních promluvách na náměstí sv. Petra ve Vatikánu
v poslední době hovořil na téma rodinného života. Zaujala mě úvaha z 13. května,
kde se zamýšlel nad třemi klíčovými slovy přinášejícími do rodiny velké blaho.
Mohou však také přivodit zkázu, pokud
chybí… Jsou to slova velmi jednoduchá,
a přesto jejich užití v praxi často už tak
jednoduché není…
Která to jsou?
Dovolíš? Papež říká, že vstoupit do života druhého člověka, přestože je osobou
blízkou, vyžaduje jemnocit. Tento nevtíravý postoj vrací důvěru a úctu. Důvěrnost neopravňuje považovat všechno za
samozřejmost. A láska, čím je důvěrnější
a hlubší, tím více vyžaduje respektování
svobody a schopnost čekat, až druhý dveře svého srdce otevře.
Děkuji! Někdy to vypadá, že se stáváme společností špatných způsobů a špatných slov, jako by to byla nějaká znamení
civilizačního pokroku. Nezřídka je bohužel slyšíme i na veřejnosti. Zdvořilost
a schopnost poděkovat bývají vnímány
jako projevy slabosti a někdy vzbuzují
dokonce nedůvěřivost. Této tendenci,
jak říká papež, je třeba čelit v lůně rodiny samotné. Musíme být podle jeho slov
neústupní ve výchově k uznalosti a vděčnosti. Právě tudy totiž vede důstojnost
člověka i sociální spravedlnost. Pokud
se z rodinného života tento styl vytrácí,
mizí také ze společnosti. Pro věřícího je
vděčnost samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl
Boží mluvu. Jeden moudrý člověk řekl:
„Vděčnost je rostlina, která roste pouze
v zemi šlechetných duší.“ Je to květ šlechetné duše a je krásný!

Promiň… Toto slovo znamená nejen uznání vlastní chyby, ale i prostou
citlivost vůči druhému. Mohu ho vyslovit, přestože si nejsem vědom vlastní
chyby, ale vím, že u toho druhého bylo
něco špatně pochopeno… Jak málo stačí! Musí to však být upřímné. Když toto
slovo chybí, trhlinky mezi lidmi se chtě
nechtě zvětšují, až jsou z nich hluboké
mezery. V domě, kde se o odpuštění
neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají „stojaté vody“. Mnohé zraněné city,
mnohé rány v rodinách začínají, když
se vytratí toto cenné slovo. Tolik papež
František.
Milí čtenáři! Děti jsou odmala vychovávány k slušnému vychování, ale my
dospělí se k sobě – troufnu si říci obecně
vzato - slušně nechováme. Neučme děti
jen slušnému chování, ale sami – svým
vlastním příkladem – jim ukazujme moc
a sílu oněch tří „kouzelných“ slov! Děti
pak nebudou tato slova považovat jen za

odpornou přítěž, ale budou vědět, že jsou
opravdovým klíčem k mezilidskému jednání. Ale musíme to především vědět my
dospělí!
Prožíváme čas dovolených a prázdnin
– velkou příležitost být v rodinném kruhu více pospolu. Zároveň však hrozí i nebezpečí většího „tření“ při balení, cestování a řešení všelijakých mimořádností…
Nezapomeňme na vzácná slova: DOVOLÍŠ? DĚKUJI! PROMIŇ… Ať jsou jako
balzám přinášející Pokoj do našich rodin!
Milí občané Kovalovic! Užívejte si
krásného léta i potřebného odpočinku na
dovolených a neztraťte se na cestách: Váš
domov je tady! 
S pozdravem
P. Pavel Lacina, pozořický farář
Celý papežův článek, jakožto další jeho
promluvy a zamyšlení najdete na webových stránkách České sekce Vatikánského
rozhlasu www.radiovaticana.cz

Na konci školního roku proběhla na farském dvoře již tradiční akce „pálení školy“
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Přátelský turnaj ve floorbalu
Před koncem prázdnin se setkali borci z řad Sokola Pozořice, Ministranti Pošukov a ZŠ Pozořice, aby se utkali v přátelském
floorbalovém utkání. Zástupci Sokola a Ministrantů Pošukov
z 1.-4.-tých tříd hráli 25. května 2015 na Sokolovně. Oč menší hráči
byli, o to s větším nasazením hráli. V týmu Sokola byly významnou
silou holky, které vykolejily pošukovské ministranty z rovnováhy,
protože s děvčaty se dosud na žádném ministrantském turnaji nesetkali.:-) V průběhy hry však nalezli ztracenou hráčskou rozvahu,
jejich střely získaly na přesnosti a tak vyhráli 5:2.
Starší hráči z 5.-8. tříd hráli 1.6.2015 v tělocvičně ZŠ Pozořice. Mezi třemi týmy proběhlo několik dechberoucích zápasů.
Všechny týmy šly do hry s velkým očekáváním a jak jinak, i s
nadějí na zlato, ale zraky všem vytřel s absolutní převahou Sokol
Pozořice. Poraženým soupeřům je však nutno přiznat, že ani jeden gól nezískal Sokol zadarmo.
Atmosféra při utkáních byla výborná, přispěli k ní jistě i fa- Přátelský turnaj ve floorbalu
noušci z řad rodičů, spolužáků a kamarádů. Všechny hry byly
odehrány čestně a bez faulů, což není v dnešní době zcela běžné. floorbalu. Těšíme se tedy na další ročník a rádi uvítáme přátelské
Utkání bylo nakonec tak přátelské, že se pořadatelé rozhodli vy- soupeře z dalších spolků.
tvořit tradici a celý souboj ustanovili 1.Přátelským turnajem ve
Manželé Jiráčkovi

NOC KOSTELŮ
V pátek 29. května 2015 jsme se již tradičně zapojili do celonárodní akce, která je rozšířena po mnoha evropských zemích.
Tento večer se otevírají kostely všem lidem. V Pozořicích jsme letos připravili program PRO KOSTEL zaměřený na opravu fasády
kostela: Fanfáry, Benefiční koncert žáků ZUŠ Pozořice, Biblický
příběh, který připravili žáci ZŠ Pozořice, Hudební rozjímání se
Svatomichalskou gregoriánskou scholou a Koncert PoŠuKovSké
scholy. Prohlédnout jste si mohli soutěžní výtvarné práce žáků
škol z naší farnosti. Některé byly na prodej a jejich zakoupením
jste také přispěli na opravu fasády. Pro všechny soutěžící byly při-

praveny krásné odměny.
Celý večer byly samozřejmě přístupné i ty části kostela, kam
se během roku nedostanete. K soukromé prohlídce sloužil precizně připravený plánek s popiskami a nástěnky s plány průběhu
oprav fasády kostela. Po celý večer byla otevřena farní kavárna
a připraven byl také program pro děti.
Děkujeme všem, kteří celý večer pečlivě připravili, všem, kteří přišli i dárcům, kteří přispěli na nedávno zahájenou opravu
fasády kostela.
Božena Škrobová

Autoservis
Pneuservis
Naše autoopravna Vám nabízí veškeré autoservisní práce pro Váš
automobil.

Otevírací doba:
Po-Pá 800-1700
Šlapanice, Janská 4
Tel.: 544 228 166
Mobil: 603 530 424
733 562 291
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Kromě jiného provádíme:
Přípravu vozidel na STK včetně vyřízení
Čištění interierů vozidel, ruční mytí
GO motorů a převodovek
Nástřik podvozků a dutin
Prodej a montáž autodoplňků
Pneuservis s prodejem nových pneu za výhodné ceny
Pomoc při výběru ojetého vozu
Rádi Vás uvítáme v našem autoservisu, kde si můžete na opravu
vašeho vozu počkat a závady průběžně konzultovat s mechanikem. Vynasnažíme se ochotně zodpovědět všechny dotazy a
splnit všechna Vaše přání.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků autoservisu Staněk
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vím, že v čase prázdnin a dovolených je nejlíp u vody, na výletě, na táboře, u moře. Přesto si myslím, že někdy bude vhodná
chvíle i na pěknou knížku.
Jiří z Poděbrad – Tlustý král, autor Kavčiak Vlad. Napínavý
historický román o vládci, který se ve jménu míru ve své zemi
zřekne snu o nové dynastii českých panovníků. Za cenu velké
oběti zabrání tomu, aby české králoství bylo vymazáno z mapy
Evropy.
Dita Saxová – Lustig Arnošt. Tragický příběh židovské dívky, která přežila hrůzy koncentráku, ale nedokázala se vyrovnat
se svym postavením v poválečném světě.
Zloděj kufrů – Lustig Arnošt. Příběh z terezínského ghetta
o prvním milostném citu, který válka odsoudila k tragickému
konci.
K slávě odsouzeni- Lambert Enie. Válečné drama se špionážní zápletkou. Pravdivý a neobvyklý příběh se odehrává v severní Africe za II. Světové války.
Velký útěk – Kessler Leo. Poručík W. Lee se pokouší odhalit organizátory útěku německých válečných zajatců, kterých je
v britském zajetí na 250 tisíc.
Peklo návratů – Palmer Michael. Lékař Z. Iverson se po
létech vrací do rodného města. Má zaměstnání v místní nemocnici, kde postupně odhaluje nekalé praktiky, ke kterým tu
dochází. Bojuje proti silné obchodní společnosti, jejíž pravidla
nemají s lékařskou etikou, humánností a zodpovědností nic
společného.
Zlovolnost – Mac Bain Ed. Do 87. revíru se vrátil obávaný
zločinec. Detektiv Carela se při vyšetřování záhadných vražd
dostane do bezútěšného prostředí slumů.
Láska po kapkách – J. Prokšová. Příběh Luisy a Richarda,
dvou osaměle žijících lidí. Kdysi se poznali za tragických okolností a po letech se náhodou znovu setkávají.
Anděl s druhým křídlem – kniha od stejné autorky. Na za-

čátku příběhu je novinář Hynek bez práce, bez ženy a bez iluzí
o svém dalším životě. Manželka se chce rozvést a brání mu ve
styku se synem Lukášem. Jednoho dne se ale začíná všechno
měnit.
Ráj na dosah – Táňa Nálepková. Kniha o nezničitelné lásce,
nezdolné víře a neumírající naději. Příběh vypráví sice o těch
nejsmutnějších věcech, ale ani samota, nemoc a bída tu nejsou
brány úplně vážně a tragicky.
Poslední harém – Prange Peter. Ve skrytém prostředí harému sní Fátima a Elisa o budoucnosti. Jedna usiluje o roli sultánovy favoritky, druhá sní o lásce a svobodě. Osmanská říše
se ale rozpadá a obě přítelkyně se ocitnou ve světě, v němž se
jejich sny stávají noční můrou.
Pravda o markýzi S. - Jeffries Sabrina. Pět sourozenců z prostředí londýnské smetánky si užívá lehkovážně života. Rázná
babička se už nemůže dívat na rozmařilý život svých vnoučat
a tak jim dá tvrdé ultimátum. Pokud do roka neuzavřou sňatek,
příjdou o dědictví po rodičích.
Lidé konají zázraky – Carter Alan. Vzrušující a napínavá
četba o jednadvaceti záhadných událostech, které opravdu proběhly za nevysvětlitelných okolností.
Jak to bylo se zázraky – Jarolímková Stanislava. Autorka se
snaží o vysvětlení, o co ve skutečnosti šlo v takzvaných nevysvětlitelných záhadách a zázracích, které lidstvo provázely od
středověku do současnosti.
Záhadné skutečnosti – Viktor Farkas. Čtyři desítky příběhů, které čteme se zatajeným dechem. Ohromující informace
a poznatky o záhadných silách, přírodních úkazech, posunech
v čase, projevech přízraků a záhad, které by prostě neměly existovat.
Připomínám, že knihovna je otevřena i přes léto v obvyklém
čase. Každou sobotu od 14,00 do 16,00 hodin.
Příjemné chvíle s knížkou, ať trávíte léto kdekoliv, kde to
máte rádi.
Připravila Milada Terberová

Koncert Dělnický dům Pozořice,

KADEŘNICTVÍ MARTA

sobota 24.října 2015, začátek v 16.hod

dámské • pánské • dětské
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Křížovka
Zajímavosti našeho regionu
Kovalovický potok pramení v lese Rékoví poblíž …(viz tajenka).Teče přes nádrž Potočiny, poté protéká obcí Kovalovice a nedaleko Velešovic se vlévá do Rakovce, ten do řeky Litavy, která v Židlochovicích tvoří přítok Svratky. Jedná se o povodí Černého
moře. Většina místních pramenů proudí vápencovým podložím.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VODOROVNĚ: A. Ženské jméno; Tatranský
A
národní park; technická pryskyřice.- B. Sopka na
B
Filipínách; důkaz neviny; notovat (řídce); značka
C
abvoltu.- C. Předložka; jarní bylina; pak; temnota.D. Období; souhlas; výrůstek na čele jelena; mužské
D
jméno.- E.Tajenka.- F. Useknout; malý hrob; turecký
E
důstojník; biblická postava.- G. Omastek; hotel na vodě;
F
sbor velitelů; SPZ aut Prostějova.- H. Polní míra; velká
G
nádoba; kov; vraník.- I. Hromada; hlodavec; výkvět.
H
I
SVISLE: 1. Aréna cirkusu; stát USA.- 2. Soustava přístrojů.- 3. Pokolení; jméno pro psa; SPZ aut Kladna.- 4. Významný
šachista; úřad (lidově); tečka.- 5. Ženské jméno; setnina.- 6. Klid; zápisník.- 7. Plášť beduína; rozkazy.- 8. Básnický zápor;
mužské jméno; značka osmia.- 9. Větrovka; šráky.- 10. Vodoteč; korálový ostrov.- 11. Kupa slámy; dužnatá rostlina.- 12. Druh
herce; domácky Emílie; žal.- 13. Otec (knižně); kyt; při (slovensky).- 14. Vkládat laminát.- 15. Směnečný ručitel; úsek závodu.
Pomůcka: aba, aga, Apo, Utah.
Autor: Ing. Ladislav Majer
j y v minulém čísle 1 2015: Sbor dobrovolných
ý hasičů v Kovalovicích byl založen v roce 1885)
(řešení z tajenky

Vítáme do života:
Kryštof Pernica

nar. 5. 5. 2015

David Sehnal

nar.13. 5. 2015

Amálie Gillová

nar. 1. 6. 2015

Nikola
a Kamila Kalužová nar. 21. 6. 2015

Vítání občánků

Naši jubilanti
KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Šmerdová Emilie 93
Sukovatá Růžena 85
Homolová Zdenka 85
Štarková Marie 70
Šmerdová Marie 70

Sejkora Vladimír 65
Filipová Ludmila 65
Julínek František 65
Konečný Libor 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).

