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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
po velmi suchém létu jsme vkročili do
poměrně teplých podzimních měsíců. Snad
nám podzim kromě příjemných teplot také
přinese dostatek vláhy!
V době prázdnin byly zdárně dokončeny opravy el.rozvodů v chodbách mateřské
školky. V době letních prázdnin nás příští
rok ještě čeká výměna elektrického vedení
v horním patře budovy MŠ. Věřím, že investované finanční prostředky do školní budovy včetně zateplení se budou v následujícím
období projevovat v úspoře energetických
nákladů tak, jak nám bylo signalizováno
v přípravě realizace projektu.
V minulém měsíci proběhla zdárně
distribuce domácích kompostérů obča-
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nům. Děkuji všem za spolupráci a jsem
přesvědčen, že správným kompostováním
v budoucnu ušetříme finanční prostředky,
které musí obec vydávat za svoz bioodpadu
ve velkých hnědých nádobách umístěných
po obci. Součástí dotace bylo také pořízení
štěpkovače. Po dohodě s námi je možné přijet k Vašim zahradám a štěpkovat vyřezané
větve, pokud se jedná o objemnější množství. Jistě pochopíte, že nemůžeme zpracovávat malé množství větviček.
V současné době probíhá příprava další
akce - Realizace prvku ÚSES LBC Pastvisko.
Obdrželi jsme rozhodnutí o dotaci ze SFŽP,
proběhlo výběrové řízení a zastupitelstvo
obce odsouhlasilo nejvýhodnější nabídku

firmy Ekostavby Brno a.s. za 1.803.238,-Kč.
Jedná se o krajinné a terénní úpravy, výsadby dřevin a založení trávníků. Termín dokončení 30.11.2015.
Začátkem října nás navštívili pracovníci pobočky Krajského pozemkového úřadu pro JMK, abychom předběžně stanovili
vnitřní i venkovní obvod pozemkových
úprav v obci. Zdá se, že pozemkový úřad
by na jaře 2016 mohl vybrat zpracovatele
pozemkových úprav. Více o KPÚ se dočtete
v příspěvku vedoucího pobočky KPÚ zveřejněném na jiném místě Zpravodaje.
Přeji Vám mnoho pěkných slunečních
podzimních dní.
Milan Blahák, starosta obce
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 10. 9. 2015
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Josefa Kadlece a Petra Filipa – usnesení č.1/7/15
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/7/15
- schvaluje Smlouvu č.15238234 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na
akci Zavedení separace BRO v obci Kovalovice - usnesení
č.3/7/15
- bere na vědomí rozpočtová opatření č.5 dle přílohy – usnesení č.4/7/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 6.8.2015
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Petra Šmerdu – usnesení č.1/6/15
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/6/15
- schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí a ELKOPLAST CZ,
s.r.o. Zlín na na dodávku kompostérů a štěpkovače v rámci
akce zavedení separace BRO v obci Kovalovice - usnesení

č.3/6/15
schvaluje rozpočtová opatření č.4 dle přílohy – usnesení
č.4/6/15
- bere na vědomí schválení dotace ze SFŽP na akci realizaci
prvku USES „ LBC Pastvisko“ usnesení č.5/6/15
- schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce a darovací pro účely
užívání domácích kompostérů občany, poskytnutých obcí
v rámci akce zavedení separace BRO v obci Kovalovice. Usnesení č. 6/6/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
-

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. KOVALOVICE
Vážení občané, vážení vlastníci a uživatelé pozemků v Kovalovicích. Dovolte mi,
abych Vás, na požádání Vašeho pana starosty, krátce informoval o zahájených pozemkových úpravách ve Vaší obci a o pozemkových
úpravách a jejich významu vůbec. Daná problematika je velmi obsáhlá a zahrnuje široký
záběr činností v mnoha oborech krajinného
inženýrství, životního prostředí, katastru
nemovitostí, vodohospodářství, geodezie
a kartografie, územního plánování a některých dalších. Pravou podstatou pozemkových úprav je ovšem dokončení odčinění
křivd na vlastnících, krajině a zemědělství,
ke kterým docházelo zejména v letech 1948
až 1989. Po celou tuto dobu se vlastnictvím
pozemků vlastně záměrně nikdo nezabýval,
právo uživatelské bylo povýšeno nad právo
vlastnické a vznikaly gigantické půdní bloky
s vlastnickými pozemky rozptýlenými uprostřed zoraných lánů, vlastně nepřístupnými.
Lze proto zcela jednoznačně říci, že bez pozemkové úpravy takové pozemky vlastně
nebylo možné samostatně obhospodařovat
a ani bezproblémově pronajímat. Bez pozemkových úprav ovšem také nelze úspěšně
chránit krajinu a půdu, která vznikala po
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miliony let, a nelze dokonce ani smysluplně
a ekonomicky hospodařit. Potřebu organizovat půdní držbu formou pozemkových
úprav pocítili naši předkové na našem území
v oblasti Hané již před cca 160 lety.
Parametry komplexní pozemkové
úpravy v Kovalovicích:
- Celková výměra zemědělské půdy v obvodu – 317,48 ha
- Celkový počet listů vlastnictví v obvodu
577
- Předpokládaný počet účastníků řízení
700
Pozemkovými úpravami, které jsou vedeny podle zákona č. 139/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, se ve veřejném zájmu,
a to podtrhuji, prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků
a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní
pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena .
Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

včetně napomáhání diversifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní hospodářství, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní, řešení
odtokových poměrů v krajině a zvýšení její
ekologické stability. Výsledky pozemkových
úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro
územní plánování.
Předmětem pozemkových úprav jsou
všechny pozemky v obvodu pozemkových
úprav bez ohledu na jejich dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací
vztahy k nim. Obvod pozemkových úprav
tvoří území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky
v jednom katastrálním území. Hovoříme
zde o vnitřním obvodu pozemkové úpravy,
který je zpravidla tvořen hranicí zastavěného a zastavitelného prostoru obce v souladu
s platným územním plánem (ÚPD) obce
a vnějším obvodu pozemkové úpravy, zpravidla tvořeném platnou katastrální hranicí
daného katastrálního území. Je – li to k dosažení cílů pozemkových úprav vhodné, lze
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do jejich obvodu zahrnout rovněž pozemky
v navazující části sousedícího katastrálního
území. V případě Kovalovic se jedná o následující sousední katastrální území: Viničné
Šumice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Holubice, a Velešovice.
Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových
úprav, které řeší celé katastrální území. Pokud je nutné vyřešit pouze některé hospodářské potřeby např. lokální protierozní
nebo protipovodňové opatření, urychlené
scelení pozemků a jejich zpřístupnění nebo
když se pozemkové úpravy mají týkat jen
části katastrálního území, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav. V
rámci pozemkových úprav se navrhují opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody,
železniční přejezdy a podobně. Jsou řešena
opatření pro ochranu půdního fondu, jako
jsou protierozní meze, průlehy, zasakovací
pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy,
protierozní zatravnění, zalesnění a podobně.

Vodohospodářská opatření slouží k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území před záplavami a bleskovými povodněmi ( nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry). Nedílnou součástí realizací pozemkových úprav
jsou opatření sloužící k ochraně a tvorbě
životního prostředí, opatření směřující ke
zvýšení ekologické stability krajiny, kam patří doplnění, případně odstranění stávající
zeleně, výsadby zeleně nové a někdy i drobné
či větší terénní úpravy mající většinou za cíl
návrat vody do krajiny – mokřady, drobné
tzv. nebeské rybníčky a tak podobně.
Komplexní pozemková úprava Kovalovice, byla zahájena 29. května 2014. To znamená, že o provedení pozemkové úpravy
v Kovalovicích požádali vlastníci více než
50% výměry zemědělské půdy v katastru,
konkrétně se jedná o vlastníky 53,01 % ZPF.
V takovém případě musí pozemkový úřad
zahájit řízení o pozemkových úpravách vždy.
V současné době shromažďujeme podklady
pro výběrové řízení na zpracovatele kom-

plexní pozemkové úpravy. Předpokládáme,
že výběrové řízení bude ukončeno v březnu
2016 včetně podpisu smlouvy s dodavatelem
díla. Poté budou následovat přípravné práce
- stanovení vnitřního a vnějšího obvodu pozemkové úpravy a zadání zpracování studie
odtokových poměrů povrchových vod v zájmovém území. Následně bude svoláno tzv.
úvodní jednání k pozemkové úpravě a na
něm bude zvolen sbor zástupců vlastníků,
kteří budou zastupovat vlastníky a spolupracovat při tvorbě projektu pozemkových
úprav.
Vážení občané, pracovníci pobočky
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Brno Vám touto cestou
děkují za pochopení. Doufáme, že pozemkové úpravy ve Vaší obci proběhnou ke všeobecné spokojenosti všech účastníků řízení.
Těšíme se na osobní setkání s Vámi zejména
při úvodním jednání u Vás. Veškeré kontakty
na nás má k dispozici pan starosta.
Za kolektiv pracovníků Pobočky KPÚ pro
JM kraj Brno: Ing. Petr Grmela, vedoucí.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SLAVÍ 50 LET
Odedávna se děti i mladí lidé snažili naučit pěkně zpívat a hrát na některé hudební
nástroje. Podobně tomu bylo i v Pozořicích.
Hudební vzdělání předávali starší muzikanti
z vesnických kapel, varhaníci i vedoucí různých pěveckých sborů.
V roce 1958 začal profesor Oldřich
Placar vyučovat soukromě hře na klavír
a varhany, ale už v září téhož roku se začalo vyučovat také při Osvětové besedě v Pozořicích. Zde vyučovala Anna Šlezingrová a František Promberger. Hře na klavír
a housle se tenkrát učilo 22 žáků.
V roce 1963 vzniklo v Pozořicích detašované pracoviště LŠU Šlapanice (budova
nynějšího úřadu městyse) a v roce 1965 byla
otevřena v Pozořicích samostatná LŠU, jejíž
ředitelkou se stala Anna Šlezingrová. Výuka
se přesunula do tehdy nové budovy ZDŠ
a navštěvovalo ji 73 žáků hudebního oboru
(klavír, housle, akordeon). Vyučovalo zde 5
učitelů.
S přibývajícím zájmem o hudební vzdělání se začala vyučovat i hra na dechové
nástroje a tak v roce 1975 mohla vzniknout
dechová kapela LŠU, kterou řídil Jiří Vrtek.
Nelze nepřipomenout, že i dnes někteří bývalí žáci naší školy hrají v Sivické kapele.
V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště v Mokré, které tenkrát sídlilo v jedné třídě
ZDŠ. První učitelem se zde stal odchovanec
naší školy a absolvent JAMU Vojtěch Mojžíš.
V té době navštěvovalo školu v Pozořicích a v Mokré již 163 žáků.

V roce 1985 odchází paní ředitelka Anna
Šlezingrová do důchodu a ředitelem se stává
Jan Florian absolvent brněnské Konzervatoře ze třídy prof. Jana Tesaře (dříve rovněž
učitele v Pozořicích).
V témže roce vzniká v Pozořicích taneční oddělení.
Významným rokem je rok 1987, kdy se
z dosud detašovaného pracoviště v Mokré
stává pobočka. Do „vínku“ dostává samostatnou budovu, rekonstruovanou původní
ZDŠ.
Jejím prvním vedoucím se stal absolvent Konzervatoře Pavel Hamřík. Vzhledem
k novým podmínkám bylo možno výuku
rozšířit. Žáci měli možnost navštěvovat obor
hudební (klavír, housle, sólový a sborový
zpěv), taneční a výtvarný. V roce 1991 dochází ke změně názvu škol z lidových škol
umění LŠU na základní umělecké školy
ZUŠ.
V roce 1992 byl i v Pozořicích otevřen
výtvarný obor, kde se začala vyučovat kresba, malba a grafika. V roce 1996 byl výtvarný obor rozšířen o keramickou třídu.
Od roku 1995 vyučujeme hře na klavír
a flétny také ve Tvarožné, přímo v budově
ZŠ.
K dnešnímu dni navštěvuje naši školu
325 dětí z Pozořic, Tvarožné, Sivic, Kovalovic, Viničných Šumic, Hostěnic, Mokré Horákova a Velatic.
V roce 2008 odchází pan ředitel Jan Florian do důchodu a v roce 2009 se ředitelkou

stává Hana Salvová - Navrátilová.
Od roku 2010 škola spolupracuje se ZUŠ
v Oslavanech, okres Brno-venkov a slovenskou ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, družební obcí
městyse Pozořice.
V roce 2011 se škola rozšiřuje o literárně-dramatický obor.
Od roku 2012 spolupracuje škola se ZUŠ
A. Muchy v Ivančicích, okres Brno-venkov
a ZUŠ v Mohelnici z Olomouckého kraje.
Pedagogický sbor
V současné době tvoří pedagogický sbor
13 učitelů, kteří působí na 3 pracovištích
• Hana Navrátilová - ředitelka školy, příčná flétna, klavír - Pozořice
• Zuzana Malachová - taneční obor - Pozořice, Mokrá
• Romana Pávková - zpěv, klavír - Pozořice
• Božena Škrobová - zobcová flétna, klavír
- Pozořice
• Lia Teplá - zobcová flétna, hudební nauka - Pozořice
• Vít Tříska - výtvarný obor - plošná tvorba, keramika a modelování - Pozořice
• Pavel Zelníček - housle, viola, violoncello, kytara, hudební nauka - Pozořice,
Mokrá
• Hana Zelníčková - zpěv, klavír, zobcová
flétna - Mokrá
• Hana Tesařová - výtvarný obor - keramika a modelování - Mokrá
• Michaela Nováková - klavír, hudební nauka - Pozořice, Tvarožná
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Radoslav Mesarč - literárně-dramatický
obor - Pozořice.
• Petr Hujňák - zobcová flétna, klarinet Pozořice, Tvarožná
• Michal Kulhánek - akordeon - Pozořice
Ostatní pracovníci
• Marie Kousalová - ekonomka - Pozořice
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Marta Kobyláková - školnice - Mokrá
50. výročí Základní umělecké školy Pozořice společně oslavíme v sobotu 14. listopadu
2015. Společně připravujeme Slavnostní odpoledne, které se bude konat v sále Dělnického domu. Všichni jste srdečně zváni.
Božena Škrobová

Ve státní svátek 28.10.2015
bude probíhat svoz
komunálního odpadu
jako v běžný všední den.

MŠ KOVALOVICE
BERUŠKA UŽ V NOVÉM KABÁTKU…..
V úterý 1.září 2015 se naše mateřinka otevřela v novém kabátku… pro 50 příchozích dětí. Již ve čtvrtek 27.8.2015 mohli rodiče na první informativní schůzce vidět velké změny. Vzhledem
k tomu, že i o prázdninách se hodně pracovalo (v části budovy
jsou nové elektrické rozvody), na chodbách zaznamenali novou
výmalbu. Budova je zateplená s novými okny a novou fasádou…
. Naše poděkování patří panu starostovi obce Kovalovice a zastupitelům, kteří se snaží pro naše děti dělat to nejlepší…. Poděkování patří samozřejmě i provozním zaměstnancům, kteří zvládli
i velký úklid po malování.
V úterý 1.září děti přicházely často s mladšími sourozenci,
„do školky se už těšily”, tudíž atmosféra byla velmi příjemná. Paní
učitelky připravily novou výzdobu a vkusně upravené třídy. Do
třídy Ježků přišlo 8 nových dětí a do třídy Žabiček 7 nových dětí.
O Žabičky se v tomto školním roce bude svědomitě starat paní

učitelka Petra Stejskalová a paní ředitelka Mgr.Helena Skolková. Ve třídě Ježků se budou děti potkávat s paní učitelkou Soňou
Hromkovou a paní učitelkou Janou Kyjovskou pracující jako asistent pedagoga. V kuchyni budou připravovat dobroty vedoucí
školní jídelny paní Kateřina Plevová a paní Radka Viktorinová.
O čistotu a krásné prostředí v celé MŠ pečuje paní Jitka Čulíková.
S beruškou Mášou začínáme tedy čtvrtý společný rok – tentokráte westernový country rok! Budeme si povídat o tom, co
všechno má správný kovboj umět, kde žil a jaký byl. Byl statečný,
odvážný, samostatný, uměl pomáhat a byl spravedlivý… dokázal zatančit westernový tanec, uměl dobře zpívat coutry písničky.
Každý měl své jméno (přezdívku). Naše celoroční úsilí bude završeno opět velkou zahradní westrnovou slavností (s překvapením). Společný rok opět uteče jako voda v řece Colorado…a my
se těšíme na příjemnou spolupráci s rodiči.

NOVINKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE KOVALOVICE
Školní poradenské centrum - Naše
mateřská škola přijala nabídku Školního
poradenského centra ZŠ a MŠ Viničné
Šumice a v letošním školním roce (a doufáme, že i v budoucnu) budeme využívat jejich služeb. Jeho činnost zajišťují pí
ředitelka Mgr. Olga Růžičková a pí uč.
Mgr. Hana Kleisová. Školní poradenské
centrum bude poskytovat poradenskou,
diagnostickou a metodickou činnost pro

rodiče, jejich děti a pedagogy. S činností
centra byli rodiče seznámeni na zářijové
třídní schůzce, na kterou byly obě pedagožky pozvány. Dle ohlasů rodičů bude
o tuto pomoc velký zájem, a proto bychom
touto cestou chtěli poděkovat za vstřícnou
nabídku.
Zájmové kroužky - Nezisková organizace Kroužky Brno ve spolupráci s MŠ Kovalovice připravila nabídku kroužků pro

děti MŠ. Otevřeny budou kroužky Angličtiny, vždy v pondělí v 15:00 a kroužek
tanečků, vždy ve čtvrtek v 15:00. Činnost
obou kroužků bude probíhat ve třídě Žabiček, v přízemí budovy MŠ. Po skončení
kroužku si budou rodiče děti vyzvedávat
přímo u lektora, který v uvedené době
zodpovídá za chování a bezpečnost dětí.
Věříme, že uvedené aktivity obohatí činnost naší MŠ.

VÝLET DO RAJHRADU S NÁVŠTĚVOU VÝSTAVY LOUTKY A JEJICH TAJEMSTVÍ
Podzim už je tady… A my se v pátek
2.října vydali na první společný výlet
v tomto školním roce. Naším cílem byl
Památník národního písemnictví v Rajhradu a výstava s programem Loutky
a jejich tajemství. Počasí nám přálo,
chladný podzimní den se sluníčkem
a my se těšili, co nás čeká. S naší pomocí se hrála známá pohádka, poznávali
jsme různé pohádkové postavy, kreslili
a vyzkoušeli si, jak se s tak velkými loutkami zachází…. Na závěr návštěvy jsme
nahlédli i do klášterní knihovny, kde
nás nejvíce zaujal obří globus (a my už
poznali i některé světadíly…). Naše poděkování patří mamince Oliverka a Julinky paní Polusové, která vše zachytila
na svých fotografiích a celé dopoledne
nám ochotně pomáhala.
4
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POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY
Každý rok se vydáváme na podzim za zvířátky. Stejně i
letos jsme na úterý 29.září zvolili návštěvu, tentokráte kravína ve Viničných Šumicích. Za doprovodu maminek fotografek – paní Kalčíkové a paní Maštalířové, nám chůze po
polní cestě rychle ubíhala, sluníčko svítilo a všichni jsme
se těšili, co hezkého a nového uvidíme. Při vstupu do místního družstva se nás ochotně ujal místní pracovník, který
nám ukázal malá 14ti denní telátka i velké kravičky a pověděl něco o jejich životě. Plní dojmů a informací jsme se
vraceli do školky s tím, že kravičky ještě někdy navštívíme.
Při té příležitosti jsme podali i náležitý turistický výkon ... .

NÁVŠTĚVA DIVADLA RADOST V BRNĚ
Ve středu 23.září navštívilo 20 dětí z naší MŠ divadlo Radost
v Brně. Akci zajišťovala Mateřská škola Viničné Šumice. Jeli jsme
na představení Pohádková píšťalka, kde děti viděly vystoupení
mladých herců, kteří jim přiblížili v písničkách a vyprávěních

nastupující podzim. Děti si s herci pěkně zanotovaly a také měly
možnost seznámit se s některými zajímavými hudebními nástroji. Představení se moc líbilo a budeme se těšit na další pěkné pohádky.

Více informací o činnosti naší Mateřské školy včetně fotografií z akcí naleznete na webových stránkách
www.ms-kovalovice.webnode.cz
Stránku připravila: Mgr. Helena Skolková , Ing Markéta Hynková

ZŠ POZOŘICE
REALIZACE PROJEKTU UČME SE ŘEČI, AŤ NEJSME V KŘEČI!
Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, naše škola
je příjemcem projektové podpory z Evropského sociálního fondu,
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Učme se řeči, ať nejsme v křeči! je zaměřen na jazyky, jednotlivé
aktivity pokrývají češtinu, němčinu i angličtinu.
Během prázdnin vyjelo několik vyučujících do zahraničí (do
Německa a na Maltu), kde zdokonalovali své znalosti cizích jazyků.
Ze zpráv, které po svém pobytu podali, vyplývá, že stále platí zlaté
pravidlo pro studium jazyků: „Nejdůležitější je zbavit se svých obav
a začít mluvit.“ A nejlépe samozřejmě v zemi, kde je daný jazyk
úřední řečí.
V říjnu si toto moudro na vlastní kůži budou moci ověřit naši
deváťáci. Deset z nich se zúčastní jazykového vzdělávacího pobytu
ve Velké Británii. Během pěti dnů v Londýně absolvují 12 lekcí jazyka s tamějšími lektory, navštíví mnohá muzea a prohlédnou si hlavní
město Spojeného království.
Naše škola však nepodporuje pouze cizí jazyky. Stejnou měrou
se snažíme rozvíjet jazyk mateřský, proto je také poslední aktivitou
projektu zpracování tzv. čtenářských dílen pro 2. – 9. ročník. Jejich

hlavním cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti. Nejde pouze o zlepšení úrovně čtení, ale také o rozvoj schopnosti porozumět různým
druhům textu a umět s nimi pracovat. Žáci by si také měli vybudovat
správné čtenářské návyky, které využijí nejen v českém jazyce, ale i
v ostatních předmětech. Děti budou mít možnost vybrat si knížky,
které jsou jim blízké a zajímají je. Během dílen se z žáků stanou např.
spisovatelé, hrdinové příběhu, vypravěči nebo komiksoví autoři. Následné diskuze naučí děti klást otázky a debatovat o přečteném. Hlavním cílem čtenářských dílen je, aby si děti vytvořily kladný vztah ke
čtení a možná našly novou zálibu, která je může provázet po celý život.
Bc. Michaela Řezaninová a Mgr.
g Zuzana Lehotská

Název projektu: Učme se řeči, ať nejsme v křeči!
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0643
Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015.
Rozpočet projektu: 683 049,00 Kč.
5

Kovalovický zpravodaj

3/2015

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V PILOTNÍM OVĚŘOVÁNÍ JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Od roku 2014 hovoří Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
o jednotných přijímacích zkouškách na
střední školy. Někteří naši žáci se účastnili
pilotního testování jednotných přijímacích zkoušek na školy poskytující vzdělání
s maturitní zkouškou v loňském školním

roce (uchazeči o studium od školního
roku 2015/2016). Připraveny byly testy
z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
Testování probíhalo na středních školách
jako součást přijímacího řízení, účast středních škol v pilotním ověřování byla dobro-

volná. Do projektu se zapojilo 630 škol, testy
absolvovalo téměř 54 tisíc uchazečů.
Naše škola následně získala informace
o úspěšnosti žáků, kteří se hlásili na některou ze škol zapojených v testování. Informace o výsledcích v jednotlivých testech
shrnujeme v následujících tabulkách:

Český jazyk

Průměrná úspěšnost vyplnění testu

Průměrné umístění uchazečů

Celá ČR

správně 58,8 % testu

percentil 48,4

ZŠ Pozořice (15 žáků)

správně 66,0 % testu

percentil 62,6

Matematika

Průměrná úspěšnost vyplnění testu

Průměrné umístění uchazečů

Celá ČR

správně 43,1 % testu

percentil 48,2

ZŠ Pozořice (15 žáků)

správně 46,9 % testu

percentil 55,8

V testech z ČJ i M se žáci naší školy
ucházející se o čtyřleté maturitní obory umístili výše než celorepublikový
průměr. Další rozložení výsledků žáků
(výsledky pro 1. a 2. percentilový kvartil) říkají, že i žáci, kteří jsou průměrní či podprůměrní (tj. jejich percentil
dosahuje výše 25, resp. 50), dosahují
v testech souhrnně lepší výsledky, než je
celorepublikový průměr na těchto úrov-

ních. Žáci, kteří byli v testech úspěšnější
(jejich percentil byl vyšší než 50), dosahují při dalším zkoumání rozložení
výsledků testů stejných hodnot, jako je
celorepublikový průměr.
Tzv. percentilové umístění uchazeče
vyjadřuje umístění na pomyslném žebříčku úspěšnosti všech uchazečů, kteří
z daného předmětu konali jednotný test
pro příslušný obor vzdělání. Pokud tedy

bude mít uchazeč např. hodnotu percentilu 82, znamená to, že v rámci dané
zkoušky dosáhl stejného nebo lepšího
výsledku než 82 % těch, kteří byli přihlášeni ke stejnému oboru vzdělání.
Další informace o Pilotním ověřování
organizace přijímacího řízení s využitím
centrálně zadávaných jednotných testů
2015 zde: http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
Po dvou prázdninových měsících
nastal především pro 48 prvňáčků okamžik, který s napětím očekávali. Slunečné počasí vydrželo i v úterý 1. září,
a proto se mohli žáci, jejich rodiče a učitelé setkat na školní zahradě, kde pro ně
byl připraven krátký program.
Po přivítání přítomných ředitelem
školy PhDr. Janem Dudkem, panem starostou Ing. Jaromírem Červenkou a panem farářem Mgr. Pavlem Lacinou se

slova ujali naši deváťáci, kteří se již tradičně stávají patrony prvňáčků. V krátké scénce předvedli, na co vše se děvčata
a chlapci mohou ve škole těšit, a ukázali
jim, že se není třeba ničeho obávat. Společně s třídními učitelkami pak deváťáci
prvňáčky doprovodili do jejich krásně
vyzdobených tříd, kde v příjemné atmosféře pokračovalo vzájemné seznamování.
Všem našim prvňáčkům přejeme,

aby do školy chodili s chutí, aby s radostí objevovali nové a zajímavé věci, aby
rychle našli dobré kamarády a kamarádky a spolu s nimi a se svými učiteli prožívali spoustu hezkých chvil.
Žákům, kteří do svých tříd vstoupili
1. září již poněkolikáté, přejeme, aby pro
ně byl i letošní školní rok neobyčejný
a plný skvělých zážitků.
Mgr. Anna Hanychová

DEVÁŤÁCI ZA MIKROFONEM
Součástí našeho školního vzdělávacího
programu Zvídavá škola je také průřezové
téma Mediální výchova, které realizujeme
nejen během výuky českého jazyka a v průběhu tzv. oborových dnů, ale také prostřednictvím oblíbeného výukového programu
Rádio ve studiu Lávka.
Ve dnech 18. a 25. září se jej zúčastnily obě naše devítky. Žáci si na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak se připravuje rozhlasové
6

vysílání a vytvořili záznam své originální
rozhlasové relace.
Cílem programu bylo přiblížit žákům
fungování rádia, práci redaktorů i princip
šíření informací. Workshop probíhal zážitkovou formou, kdy každý z účastníků
dostal roli zaměstnance rádia. Z deváťáků
se tedy stali redaktoři zpravodajství, publicisté, moderátoři, hudební redaktoři, režiséři vysílání či zvukaři. Aby se jim podařilo

vytvořit půlhodinový záznam, bylo nutné
využít týmové spolupráce a spolehnout se
jeden na druhého. Kromě organizačních
schopností si deváťáci procvičili také kultivovanou mluvu a spisovný jazykový projev.
Program měl u našich žáků velký
úspěch, o čemž svědčí i kvalita vzniklých
nahrávek. 
Mgr. Anna Hanychová,
Mgr. et Mgr. Marta Holbová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY VINIČNÉ ŠUMICE
POJĎTE SE S NÁMI OHLÉDNOUT ZA KONCEM MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není jeho
pokračováním, ale zabezpečuje žákům
odpočinek a rekreaci. Děti se zde učí žít
s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. V krátkém výčtu činností a aktivit chceme nastínit život dětí ve
školní družince ve druhém pololetí uplynulého školního roku.
Předělem mezi zimním časem a časem
probouzející se přírody je únorové masopustní období. Vyráběli jsme masky, kreslili obrázky, zdobili školu a užili si karneval
s ochutnávkou masopustních koblih. Všude bylo plno zábavy, pohybu a legrace. Nezapomenutelným zážitkem pro modelky i
diváky byla módní přehlídka. Netradiční
práci s pohádkovými knihami představovala pohádková dráha. Oblíbenou činností
se stala hra na zobcovou flétnu.
Březen byl pro děti časem pozorování
tajemných dějů, které v přírodě většinou
probíhají skrytě a bez našeho přičinění.
Pojmenovávali jsme první jarní květiny,
připravovali se na Velikonoce, přivítali jaro
vynesením a utopením vlastnoručně vyrobené Morany. Úspěšně jsme se účastnili
výtvarné soutěže s hasičskou tématikou.
A protože březen patří knihám, navštívili
jsme místní knihovnu a vyslechli moudré
vyprávění paní knihovnice Puklové.
Půvab jarního dubnového období vytváří příroda každý rok stejně, ale přesto vždy
neopakovatelně krásně. Tato krása začíná
zpěvem skřivánka, hvízdáním kosů, příletem
špačků. Ptačí téma nás provázelo celým mě-

sícem a vyvrcholilo
besedou s ornitologem panem Bartlem.
Duben již tradičně
spojujeme s dopravní
tématikou a projektem „Kolo, kolečko“
jsme shrnuli a rozšířili
své vědomosti i dovednosti.
Květen
bývá
označován za nejlíbeznější
měsíc
v roce. Společný čas
jsme trávili v přírodě na čerstvém
vzduchu při fotbalu,
vybíjené, atletice, závodech a soutěžích.
Maminkám k svátku jsme vyrobili originální přáníčka a naše hudební nadání
se projevilo při hře na orffovské nástroje
a zpěvu lidových písní. Aktivně jsme se
účastnili příprav na oslavu 130. výročí
založení školy. Oslava byla velkolepá, návštěvníci nešetřili chválou a uznáním.
A přišlo léto. Bohatá a štědrá červnová příroda nám nabídla své dary. Nikdo

z nás nepohrdnul miskou voňavých jahod
či možností utrhnout si dozrávající třešně.
Prázdniny se blížily. Virtuálně jsme putovali křížem krážem po České republice,
těšili se na nová dobrodružství, setkání
a přátelství. Ušili jsme si taštičky, navlékali
korálky. Poslední společné odpoledne jsme
se loučili u příjemného posezení s občerstvením. A potom už hurá prázdniny!
Tamara Kalábová

DEN BEZ ÚRAZU

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
Í

„Den bez úrazu“ je akce, kterou pořádáme již pravidelně
na naší škole pod vedením týmu z centra volného času „FANTOŠKA“. Cílem je upozornit děti na možná rizika, se kterými
se mohou setkat nejen o prázdninách. S krizovými situacemi
se děti mohly setkat na stanovištích, kde si s lektory zopakovaly
poskytnutí první pomoci, uvědomily si, jaké úrazy mohou nastat
v domácím prostředí, a jakým způsobem těmto nástrahám předcházet.
Seznámení s plnou výbavou při jízdě na kole či bruslích proběhlo prostřednictvím rébusů a šifer. Zjistili jsme, že některé krizové situace nemusí být hned na první pohled zřejmé, povídali
jsme si o kybernetickém světě, se kterým jsme prakticky v každodenním kontaktu, a jaké nebezpečí nás může, třeba i nevědomky,
ohrozit.
Stanoviště pod názvem „Canisterapie“ vzbudilo mezi námi
velký zájem, hlavně po stránce prožitkové. Kontakt s živými psy
byl jedinečným zážitkem a z tohohle stanoviště se rozhodně nikomu nechtělo.

Rychlost, síla, ohebnost, vytrvalost, hbitost, výbušnost a rovnováha jsou pohybové schopnosti, které jsme si otestovali v rámci
Olympijského víceboje. Disciplíny byly svým provedením pro nás
netradiční, např. člunkový běh, hod basketbalovým míčem v sedu či
postoj čápa.
Při této příležitosti jsme si povídali o významu olympijských her,
jejich průběhu a celosvětovém věhlase. Garanty a tvářemi víceboje
jsou známí čeští olympionici.
Rozborem osmi pohybových schopností jsme se také dozvěděli,
jak jsme na tom v porovnání se svými vrstevníky v celé České republice. Výstupem testování bylo sportovní vysvědčení, na kterém jsme
našli vyhodnocení jednotlivých disciplín, určení pohybového typu
a doporučení vhodných sportů.
Těšíme se, že budeme pokračovat i v letošním školním roce, kdy
nás čeká několik novinek v organizaci celého projektu a jistě i nové
olympijské tváře. Nový vzhled webových stránek oživí i vaše brouzdání na www.ceskosportuje.cz/viceboj.
Sportu zdar! Hana Kleisová
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ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Zahájení nového školního roku pojímáme vždy jako významný slavnostní
den. Děti se neučí, chodby, třídy, zkrátka
celá škola je slavnostně vyzdobená, vítáme děti po prázdninách. Největší pozor-

nost je pochopitelně věnována nastupujícím prvňáčkům. V úterý 1. září jsme se
sešli po prázdninách a společně s našimi
hosty přivítali právě naše nejmladší žáčky.
Letošním devatenácti prvňáčkům přišli

popřát vše nejlepší v jejich školním životě
a předat dárky pan starosta Josef Drápal,
pan starosta Milan Blahák a paní Zdenka
Holubová. Starší spolužáci si připravili
veselou básničku. Po slavnostním přivítání se odebrali s paní učitelkou i rodiči do
své třídy, aby si prohlédli učebnice a svoje
pomůcky. Popřejme jim, aby byli stále plní
radosti a chuti objevovat něco nového.
Milí žáčci, vážení rodiče a kolegyně,
dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení do nového školního roku.
Olga Růžičková

V pátek 13. 11. 2015
v 17. hodin se uskuteční
MARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Sraz u drogerie paní Blahové.
Průvod bude zakončen "Na Place"
opékáním špekáčků.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 18. LISTOPADU
Srdečně vás zveme do naší školy: dopoledne do výuky, odpoledne do družiny a v podvečer do výtvarných dílen, od
16.00 do 18.00 hodin. Jako novinku pro
vás máme připravené matematické dílničky. Rádi vám představíme určitá matematická prostředí metody profesora Hejného,
kterou bychom rádi uplatnili v budoucnu
v naší škole. Tato metoda je postavena na
principech, na jejichž základech stavíme
nejen v hodinách matematiky. Koncepčně
jsou nám velmi blízké a chtěli bychom na

ně uceleně navazovat.

V souvislosti se 13O. výročím založení
naší školy jsme se zaobírali i historií naší i
okolních obcí. Vybrali jsme si Viničné Šumice, Kovalovice a Pozořice.
Víte, že byste mohli potkat ve Viničných Šumicích divoženky? Udržuje se
stará pověst, že v dřívějších dobách bývaly
v lese „Na Skalkách“ divé ženy, které někdy
vycházely z lesa a dožadovaly se po lidech
pracujících na poli různé pomoci. Jednou
tam také oral jeden šumický sedlák. Chtěl
pole doorat, a tak se trochu zdržel. Když
na zvoničce zaklinkal zvonek poledne, vyšla z lesa mladá žena a zamířila k němu.
V ruce nesla velikou polámanou dřevěnou
lopatu. Zaprosila ho slovy: „Hospodářisko, sprav mi to lopatisko, donesu ti koláčisko jako to lopatisko.“
Sedlák se řeči podivil, ale usedl a lopatu nožem spravil. Žena s lopatou zase

odešla, ale za chvíli se vrátila a přinesla mu
veliký tvarohový koláč. Poděkoval, ukousl z koláče, ale co to? Z koláče neubylo.
Hned ho napadlo, že to nebyla obyčejná
žena, ale divoženka. Poněvadž slýchával
od starých lidí, že je lépe se divoženkám
vyhnout a darů od nich nepřijímat, koláče
více nejedl. Když přijel domů, šel hned na
poradu ke knězi do Pozořic. Ten mu řekl,
že dobře učinil a že se koláče jedině zbaví,
když ho podrobí rybám. Sedlák tak učinil
a příhoda s divoženkou a koláčem minula
pro
p něho beze škody.
y

Základní principy jsou postaveny na
tom, že:
- dítě ví i to, co jsme ho neučili,
- učíme se opakovanou návštěvou,
- matematické zákonitosti neizolujeme,
- podporujeme samostatné uvažování,
- dítě „neví“ a „chce vědět“,
- stavíme na vlastních zážitcích,
- máme radost z úspěchu, znalosti propojujeme,

-

vlastní poznatek má větší váhu,
učitel je v roli průvodce a moderátora
diskuse,
pracujeme s chybou,
úlohy obsahují všechny obtížnosti,
pro každé dítě zvlášť dle jeho úrovně,
poznatky se rodí díky diskusi.

Bližší informace o této metodě naleznete na stránkách: http://www.h-mat.cz/.
Ve středu 18. listopadu se těšíme na
vaši návštěvu.

„ŠUMICKÉ DIVOŽENKY“
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V rámci projektu jsme také hledali původ erbových znaků, významné osobnosti
a zvyky, které jsou spojené s významnými
událostmi. Shodli jsme se na tom, že mnoho
pověstí známe z povídání od našich rodičů a prarodičů, kteří k naší obci mají velmi
hluboký vztah. Nemuseli jsme ani chodit
daleko. Naše paní Mazlová umí vyprávět
s láskou a nadšením o životech místních, o
vinohradech, jejichž udržování stálo velké
úsilí a námahu, o tradicích, které jsou důležitou součástí našeho běžného života.
Hana Kleisová
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HASIČI
Po zhruba měsíční přestávce v našem
kalendáři hasičských soutěží jsme 8. srpna
zavítali do Řícmanic. Zde se nám v předchozích letech podařilo vybojovat dvě první
a jedno druhé místo. Na tuto skvělou bilanci jsme samozřejmě chtěli navázat. Náplní
soutěže byly tři specifické disciplíny - slalom
s pneumatikou, přeprava zraněné osoby
a požární útok s poupravenými pravidly.
Po tuhém boji s našimi soupeři jsme si nakonec v horkém odpoledni připsali již třetí
vítězství na této soutěži. Na druhém místě
skončil tým z Ořešína a třetí místo obsadil
Újezd u Znojma. Nad původní plán připravili domácí pořadatelé pro zúčastněné týmy
ještě dodatkovou soutěž v požárním útoku
s historickým strojem PPS8. Ani v tomto měření sil jsme nezklamali a k velkému
překvapení (nás i všech ostatních) se nám
podařilo i v této disciplíně všechny ostatní
týmy porazit. Domů jsme si tak odváželi dva
poháry s prvním místem.
Soutěže se zúčastnili: Vladimír Filip,
Petr Jedlička, Jaromír Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večera.
23. srpna jsme se vypravili na soutěž do
Velatic. V předchozím roce se nám soutěž
vůbec nepovedla, kdy jsme vlastní chybou
přišli o medailová umístění. Letos jsme se
snažili podobných chyb vyvarovat. Po soutěžním pokusu domácího týmu jsme však
věděli, že k dosažení nejvyšší mety bude
nutné přidat ještě něco navíc. Domácí totiž
docílili času o sekundu lepšího, než byl náš
dosavadní rekord na této soutěži. Soutěžnímu pokusu jsme podřídili vše a s napětím
očekávali verdikt rozhodčích. Ten nás přímo
šokoval, protože jsme nejen dokázali porazit
domácí tým Velatic, ale navíc jsme stanovili
nový rekord trati, který jsme stlačili o více

než 3 sekundy. S časem 1:40:28 jsme nechali
zapomenout na rok starý rekord domácího
týmu 1:43:39. V celkovém pořadí tak druhé
místo obsadili domácí hasiči z Velatic, které
následovali kolegové z Viničných Šumic. Na
soutěži za náš tým startovali: Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
O týden později nás čekala soutěž v požárním útoku ve Tvarožné. Zde jsme, vzhledem k výkonnostním možnostem našeho
soutěžního stroje, nemohli očekávat umístění mezi nejlepšími týmy. Našim cílem bylo
překonání loňského výsledku a zúročení
zkušeností z předchozích soutěží v požárním útoku. To se bohužel nepodařilo. Nejprve jsme měli velké problémy s připojením
hadic k rozdělovači a krátce poté, co byl tento problém vyřešen, nám praskla půlspojka
mezi rozdělovačem a třetí hadicí B. Soutěž
jsme tak nedokončili a zařadili se s dalšími
dvěma týmy na samý konec výsledkové listiny. V napínavém odpoledni jsme pak sledovali pokusy zbývajících týmů. Nejlépe soutěž
dopadla pro soutěžní družstvo z Mokré, které za sebou s časem 16:98 zanechalo zbytek
startovní listiny. Požární útok jsme absolvovali v následujícím složení: Petr Jedlička,
Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Tomáš Šmerda,
Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.

upraveno. Ve výsledku to znamenalo drobné zjednodušení požárního útoku, což ještě
více vyrovnalo rozpoložení sil mezi jednotlivými týmy. Náš soutěžní pokus proběhl
bez větších komplikací. Výsledným časem
3:24:89 jsme se zařadili před domácí tým,
který byl o necelých 7 sekund pomalejší. V
tuto chvíli jsme měli medailové umístění jisté, otázkou však zůstávalo, jaká z cen bude
naše. I přes urputnou snahu dvou zbývajících týmů se nám nakonec podařilo první
místo uhájit a uspět mezi dalšími sedmi
konkurenty. Jako druhý skončil domácí tým
z Březníku. Třetí místo obsadilo družstvo
hasičů ze Žabčic. Soutěže se zúčastnili: Petr
Jedlička, Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
V neděli 13. září jsme již podruhé v tomto roce zavítali na soutěž do Mokré. Obdobně jako ve Tvarožné se jedná o měření sil
v požárním útoku, celková délka vedení hadic je zde ovšem o 20 metrů kratší. V konkurenci dalších šestnácti týmů jsme tentokrát
dopadli lépe než ve Tvarožné, náš zdejší časový rekord se nám však pokořit nepodařilo.
Drobné technické problémy se soutěžním
strojem v důsledku znamenaly výsledný čas
25:43 a celkové 10. místo. Na soutěži kraloval tým hasičů z Hodějic, na jejichž čas 14:82
nedokázal žádný ze soupeřů odpovědět. Za
ý soutěžili: Petr JJedlička,, Patrik Lev,,
náš tým

5. září jsme se
zúčastnili
soutěže
v Březníku. Vzhledem k výstavbě nového multifunkčního
sportoviště v místech, kde probíhal
samotný zásah s vodou, bylo uspořádání tratě částečně

NÁŠ VÍTĚZNÝ TÝM V SOUTĚŽI VE VELATICÍCH

NÁŠ VÍTĚZNÝ TÝM S POHÁREM ZE SOUTĚŽE V ŘÍCMANICÍCH

HASIČSKÁ SOUTĚŽ VE TVAROŽNÉ
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Tomáš Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter,
Tomáš Varta a Oldřich Večeřa.
O čtrnáct dní později jsme účastí dvou
našich čtyřčlenných týmů podpořili oslavu
130. výročí založení sboru SDH v Pozořicích. V rámci oslav probíhala netradiční
soutěž, během které musely dané hlídky
plnit různorodé úkoly. Mimo jiné například
vylézt po žebříku na strom k vosímu hnízdu,
přeřezat ruční pilou trám přes cestu nebo
přenést na nosítkách závaží představující
zachraňovanou osobu. Pokusy obou našich

družstev byly natolik povedené, že jsme si
nakonec ze soutěže odvezli dva poháry za
první a druhé místo. Nutno dodat, že naše
družstva dělila jediná desetina sekundy. Důvod k radosti snad měly i domácí Pozořice,
které se umístily na třetím místě. Přes neúčast našich tradičních rivalů z Velatic a Tvarožné byla soutěž velmi pěkně obsazena
a zúčastnilo se jí celkem 11 soutěžních hlídek. Náš vítězný tým tvořili: Vladimír Filip,
Petr Jedlička, Patrik Lev a Jaromír Šmerda.
Druhé místo vybojovali: Michal Valter, Pa-

vel Valter, Tomáš Varta a Oldřich Večeřa.
V závěru roku nás ještě čeká zimní soutěž v Sivicích, která jednak letošní kalendář
soutěží uzavře, a také rozhodne o celkovém
vítězi celoroční soutěže v rámci okrsku Pozořice. Z dosavadních výsledků vyplývá, že
o prvenství svedeme souboj s hasiči ze Tvarožné. Doufejme, že s obdobným koncem
jako loni. Více informací o našem soutěžním týmu naleznete na stránce:
Oldřich Večeřa
http://www.sdhkovalovice.cz/

3. 10. 2015 PLAMEN HOSTĚNICE
V sobotu 3. října se oddíl mladých hasičů zúčastnil podzimního kola hry Plamen.
Na několikakilometrové trati (délka závisí
na kategorii) žáci plní úkoly z topografie,
zdravovědy, požární ochrany, střílí ze vzduchovky a překonávají krátký úsek po laně.
Starších žáků letos není tolik, aby sestavili družstvo, proto Marek Martauz a Mi-

chal Andrysík posílili tým z Tvarožné a pomohli mu ke 4. místu. Družstvo mladších
žáků, ve složení Eliška Andrysíková, Matyáš Filip, Vojta David, Adam Vinohradský a Tomáš Sedláček, sice skončilo až na
11. místě, ale oproti minulému ročníku to
znamená zlepšení o pět míst a v konkurenci
celého okresu odvedli dobrý výkon.

Medaile tak letos dovezli jen dorostenci, kteří soutěží za jednotlivce, a to hned tři:
Martina Lvová zlato, Petra Filipová stříbro, Tomáš Martauz také stříbro a Lukáš
Andrysík skončil pátý. Všem účastníkům
děkujeme a dorostencům blahopřejeme
k zaslouženému úspěchu.
Pavel Martauz

SOKOL KOVALOVICE
VÝLET DO KETKOVIC
Sokol Kovalovice pořádal 20.9.výlet do
Ketkovic. jsme odjeli do Ketkovic, odtud jsme
šli na vyhlídku „Panoráma“, ta byla bohužel
zarostlá stromy, Někteří tam jeli zavzpomínat
na mládí, jiní obdivovat nepoznané zákoutí
naší přírody. V neděli ráno poté jsme trochu
příkrou strání sestoupili k chatě, do které jsme
dříve jezdili na víkendy. Prošli jsme celé údolí
kolem Vydrova mlýna na Malou Skálu, ze které je vidět část údolí. Poté jsme šli kolem Senohradského mlýna na Kraví Horu, kde proběhlo opékání špekáčků a poobědový zákusek.
Dále cesta pokračovala nejkrásnějším úsekem
přes potok Chvojnice na hrad Levnov, dříve

„Ketkovák“,
K tk ák“ k autům
tů a domů.
d ů Tohoto
T h t výletu
ýll t
se účastnili: Andrysíkovi Renata, Eliška, Pavel
a Michal, Filipovi Katka, Petr, Matyáš, Plevovi

Katka,
K
k Adam,
Ad
Vlachovi
Vl h i Pavel,
P l Lukáš,
L káš SStejskal
jkl
Tomáš a Žemlovi Eva a Staňa. Fotky najdete
na http://sokolkovalovice.zonerama.com

DUCHOVNÍ OKÉNKO
UPRCHLICKÁ KRIZE
Nelze nereagovat na to, co v současné době
hýbe médii a naší evropskou společností: Problém návalu uprchlíků do Evropy. Hovoří se o
uprchlické krizi. Ale o jakou krizi zde vlastně
vůbec jde? Situace s uprchlíky se jeví na první
pohled značně nepřehledná a komplikovaná,
a proto je těžké udělat si o celé věci jednoznačný úsudek. Nicméně česká xenofobie (tj.
strach z cizinců) si v tomto období přichází
na své, když vidí v přicházejících imigrantech
jen agresory a okupanty. Sledujeme-li však pozorně zprávy přinášející svědectví samotných
utečenců, pak vychází zřetelně najevo, že v jejich případě nejde o žádné dobrodružství, ale
často o úplnou beznaděj a řešení základních
existenčních problémů. Vždyť jsou na útěku
10

celé rodiny: i ženy, děti, staří lidé, kteří nemají na vybranou. Většina z nich přišla o někoho blízkého, o střechu nad hlavou a o rodný
domov se zakořeněnou kulturou. Nejsou tito
lidé zrcadlem našeho svědomí? Nejsou výtkou
našemu bezbřehému konzumu a pyšnému sobectví, které nechce vidět, co se děje za humny? Jsme ostrovem materiálního blahobytu,
ale přesto nám vládne „Paní Nespokojenost“,
jež nám neustále vkládá do úst chytré rady, co
by ti či oni měli a neměli dělat. Každodenní
konzumenti bulvárních plátků, kteří v našem
národě bohužel převažují, si snadno nechají
vtlouci do hlavy cokoliv, i když to nemá žádnou logiku! Samozřejmě, že je potřebné řešit imigrační vlnu na mezinárodní politické

úrovni! Ale ať už jsou důvody uprchlické krize
jakékoliv, vždy zůstávají v platnosti evangelijní požadavky pomoci bližnímu v jeho nouzi.
Přicházející uprchlíci nám také mohou pomoci, abychom si my sami uvědomili, kým
vlastně jsme a jaké máme kořeny. Nemusíme
přece přijímat za svou jejich kulturu, ale můžeme nabídnout nově příchozím, čím žijeme,
na čem nám záleží a co si také v žádném případě nedáme vzít! Až se tedy já sám osobně
s prvními uprchlíky potkám, udělám si o celé
situaci svůj vlastní úsudek. Každopádně se
jich budu ptát, co doopravdy potřebují a o co
jim jde, a budu se dopředu varovat předpojatých schémat!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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2. FARNÍ DEN
….ANEB PRAVÁ KŘESŤANSKÁ NEDĚLE. Takový název
mělo letošní setkání, které se uskutečnilo v neděli 30. srpna 2015.
Sváteční den jsme zahájili mší svatou a po ní už byla pro všechny
otevřena farní kavárna. Několik mladých maminek v tu dobu připravovalo jednoduchý oběd. Elektrické trouby, které bývají jindy
plné malých svatebních koláčů, tentokrát pekly maso. K tomu různé
pečivo a spousta pestré zeleniny a výborný oběd byl hotový. Všichni
se na něm pochutnali. Celé odpoledne bylo k dispozici občerstvení
– káva, pivo, limonády, voda a něco sladkého i slaného na zakousnutí - podle toho, co jsme sami dodali na společný stůl. Nechtěli
jsme připravit a plánovat, co mají návštěvníci toto nedělní odpoledne dělat a co poslouchat a sledovat. Šlo nám hlavně o setkání. A tak
tam postávala skupina mladých a tam zase seděli ti nejstarší, tatínci
kontrolovali svoje ratolesti a maminky si mohly v klidu popovídat.
Možná, že k sobě našli cestu i lidé, kteří se zatím znali jen od vidění.
Během odpoledne se všichni mohli seznámit s probíhající opravou

fasá
ffa
asád
sády
ád
dyy kkostela,
oste
ost
os
ttela
elllaa př
přip
při
řiipra
pra
ravo
vova
vo
ova
vano
ano
nou
u a pr
p
rob
obíh
obíh
íhající
ají
aj
jíící
jí
cí ú
úpravou
úpra
úp
pravo
vou
ou ffarn
farní
arn
rníí za
zahrada
zah
hrrad
h
ada
da
fasády
připravovanou
probíhající
a prohlídnout si fotografie. Pro milovníky vína a burčáku jsme otevřeli farní sklep, který byl ještě před nedávnem pro všechny zavřený.
A pro děti byly připraveny hry a hlavně skákací hrad - vlastně skákací buldozer. Odpoledne rychle ubíhalo a tak jsme si ještě zazpívali a po závěrečném požehnání jsme se spokojeně rozešli do svých
domovů. Strávili jsme tak společně krásný nedělní den plný slunce,
dobré nálady, milých lidí a pěkných zážitků.
Božena Škrobová

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
opět tu máme podzim, nevlídné počasí a dlouhé večery. Určitě vám přijde
vhod pěkná knížka. Začnu těmi nejmenšími. Medovníček detektivem od Jana
Lebedy.
Helena Šťastná napsala pro ně Budvínkova dobrodružství.
Trochu větší děti určitě potěší další
dva příběhy se šťastným koncem – Zachráněná sovička a Uzdravený poník.
Jsou to krásné příběhy o lidech s dobrým
srdcem, kteří pomáhají zachránit zvířata.
Panenka z kostí – napsala Holly Blacková. Nikdo nedokáže psát tak strašidelně jako H. Blacková. Je to knížka, která
vás donutí spát s rozsvícenou lampou. To
řekl Jeff Kinney autor knih O malém Poseroutkovi.
Deník Mimoňky – příběhy nepohádkové budoucnosti od Rachel Russellové.
Tereza – Ladislav Špaček. Dvě knihy
pro dívky, ale nejen pro ně. První zábavná, druhá i trochu poučná, učí mladé čtenáře řešit jejich problémy a vyrovnávat se
s nimi. Poutavý příběh o první lásce Terezy a Nika je nenápadně provázen pravidly
etikety např. v letadle, na svatbě, na dovolené, ve škole, v divadle.
Neuvěřitelné skutečnosti – autor
Arnošt Vašíček přichází s novou sbírkou
záhadných případů z celého světa – mumie trpasličího vzrůstu, bytosti s hadím
tělem, tajnosti pyramid, úkazy na obloze.
Záhady jsou na každém světadílu Země.
Radši být sama, než si nechat znovu
ublížit. Láska stejně všechno komplikuje. Nebo ne? To se dozvíte v knize Dívka
s hnědýma očima od spisovatelky Lisy
Kleypas.

To prší moře – Radka Třeštíková.
Příběh dvacetileté Hanky, která se snaží
vyrovnat s nepříznivým osudem. Rozvod
rodičů, následující střídavá péče, otcova
smrt, potom smrt matky, nešťastná láska
– to všechno se podepíše na Hančině životě. Je těžké se s tím vším vyrovnat a žít
dál.
Požitkářka – Další nová kniha od
Marcely Mlynářové. Nabízí nám úsměvné zážitky a neobyčejné postřehy z obyčejného života . Originálním a vtipným
způsobem popisuje i své zážitky z cestování.
Svět podle Boba – autor James Bowen. Pokračování knížky Kocour Bob
zavádí čtenáře opět do Londýna, kde se
James a Bob poprvé potkali. Společně
prožívají příhohy veselé i napínavé, ale
také smutné a plné hořkosti, protože závist a nesnášenlivost existuje všude.
Smrt podle druidů – Josef Klíma.
Známý autor stvořil neobvyklou dvojici detektivů. Komisařka Bláhová má víc
starostí se svým autistickým synem než
s řáděním sériového vraha. Její protějšek
vězeňský kněz Kocourek si musí poradit i
v neobvyklých situacích.
Běsni a zuř – Becky Masterman.
Dlouhá léta sloužila Brigit u FBI jako
návnada pro sexuální zločince. Po letech
těžké služby chce začít žít všední život
s novým manželem. Temná minulost ji
ale dostihne a vše začíná znovu.
Syndrom Anastasia – Mary Hig.
Clarková. Dva příběhy od světoznámé
autorky. Napětí, láska, zločin, záhady,
dokáže autorka namíchat tak, že knihu
přečtete jedním dechem.
Jsou postavy za katedrou ulejváci

nebo nedocenění pracovníci? Prožívají
muka nebo zábavu? Prožijte školní rok
den po dni s knihou od Davida Macha
– Deník kantora aneb učitel ten tvrdý
chléb má. Autor je učitelem na střední
škole, takže žádná fikce, ale realita.
Tak to by byla jen malá nabídka nových knih. Během října nebo listopadu
budou mít čtenáři k dispozici další nové
soubory knih z Kuřimi. Dětem i studentům začala škola a také povinná četba. Určitě najdete některé knihy i u nás
v knihovně. Otevřeno je v sobotu od
14,00 do 16,00 hodin.
Přeji vám příjemné chvíle s knihou.
Připravila Milada Terberová

Osobní asistence
Jmenuji se Miroslav Ryšánek, je mi 48
let bytem Viničné Šumice č. 52
Jsem po úraze zcela ochrnutý, ale můžete mě potkat převážně na elektrickém vozíku ve Vin. Šumicích a okolí.
Hledám osobní asistentku/asistenta
pro běžné úkony jako je přesun zvedákem postel-vozík, oblékání, doprovod v terénu a další úkony dle osobní
domluvy. Též časová vytíženost a finanční stránka po domluvě. Jednalo
by se spíš o časově nárazové služby.
Předchozí zkušenosti nejsou nutné.
Kdo by měl zájem, prosím napište mi
na e-mail - (mirek.rysanek@seznam.
cz ).
Těším se na spolupráci.
Mirek Ryšánek
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KŘÍŽOVKA
Pohledy do historie
Stará pošta je historická osada patřící k obci Kovalovice. Jméno získala podle staré pošty, která byla v domě číslo 109. Naproti této staré poště, vedle domu číslo 108, se dochovala tzv. …(viz tajenku), památka na bitvu tří císařů. Údajně ji dala vystavět
po napoleonských válkách neznámá ruská šlechtična na památku padlých důstojníků z řad ruské šlechty. Do blízkosti kaple
také byly na počátku 20. století převezeny ostatky vojáků z hromadného hrobu u cesty mezi Holubicemi a Blažovicemi. Původní
zvon z kapličky se ztratil a později jej nahradil zvonek s letopočtem 1885-1900.
1

VODOROVNĚ: A. Kolem; rychlost; zánět sliznice.- B. Tímto způsobem; přítok Vltavy; postava; předložka.- C. Ženské jméno; sklady obilí; anekdoty; nádoba
s obručemi.- D. Nářadí k mlácení; číslovka; elektroda;
rozsáhlá.- E. Tajenka.- F. Český herec; svedení; spojka;
a sice.- G. Úřad (lidově); svařované spoje; plemeno psů;
sloní zub.- H. Předložka; velkooká; zabírání; snad.- I. Jméno spisovatele Staška; latinský překlad bible; mučitel.
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SVISLE: 1. Tatínek; koupací nádoba.- 2. Filmař.- 3. Smyčky; prodejní stůl; otec (knižně).- 4. Výherní poukázka; středová čára;
styl moderní hudby.- 5. Stopa; pohybové ústrojí.- 6. Významný šachista; kynouti.- 7. Pramáti; přesně.- 8. Značka miliampéru; vnadidla; předložka.- 9. Záplavy; ve větší dálce.- 10. Nástrahy; ten i onen.- 11. 60 kusů; kov odlitý do kokily.- 12. Spojka; ruská polévka;
polní míry.- 13. Tahle; asijský jelen; ledovcový kotel.- 14. Pečlivost.- 15. Tmavě červená; domácky Oldřich.
Pomůcka: itala, kar, sika, ska, Tal.
Autor: Ing. Ladislav Majer

NAŠI JUBILANTI
ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Jašek Antonín 90
Kopecký Jiří 65
Bartáková Zdenka 85
Pavlacký Karel 65
Plevová Hedvika 80
Šmerdová Jaroslava 60
Hlavatý Bohumil 70
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).

