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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
zimní měsíce jsou minulostí, jarní sluneční paprsky nás začínají příjemně hřát.
Nástup slunečného a teplého počasí by měl
vytlačit chmurné nálady a vnést do naší práce, mezilidských a sousedských vztahů dávku energie a pozitivního myšlení.
Rozpočet obce na rok 2016 jsme tentokrát schválili až 1.března a je k nahlédnutí
na dalších stránkách zpravodaje. Plánované
investice a opravy v letošním roce zahrnují
i nejrozsáhlejší investiční akci, kterou bude
výstavba splaškové a dešťové stoky v lokalitě
„Za Školkou“ a výstavba dešťové kanalizace
v lokalitě „Za Dvorem“. Investorem bude
Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, obec bude stavbu Svazku splácet formou pěti investičních příspěvků. Stavební
povolení je těsně před vydáním, v současné
době probíhá oceňování stavby a s realizací
počítáme v období měsíců září – listopad.
Po ukončení výstavy kanalizace bude následovat zpevnění komunikace. Z důvodu další
výstavby rodinných domů a s tím spojenou
zátěží komunikace pohybem nákladních
vozidel a těžké mechanizace nebude zatím
provedeno vydláždění vozovky zámkovou
dlažbou.
Dále byla podána žádost o dotaci z Programu venkova JMK z dotačního titulu
Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě.
Jedná se o nákup a výměnu dopravních
značek u místních komunikací v majetku
obce a pořízení tří dopravních zrcadel, které
budou umístěny v nepřehledných místech
v obci. Zakoupen bude také stacionární ukazatel a měřič rychlosti, který bude umístěn
při vjezdu do obce pravděpodobně v lokalitě
„Velešovská“. Odhad nákladů je ve výši cca
.155.000,-Kč.
V únoru byla také podána žádost o dotaci na nákup repasovaného zásahového vozidla pro jednotku SDH Kovalovice ve výši
1.mil Kč. Jednalo by se o krajskou dotaci až
do výše 500.000,- Kč na vozidlo. Předpokladem pořízení takového vozidla je finanční
náklad minimálně 800.000,-Kč. V současné
době mám ale signály, že dotace nebude vyřízena kladně. Tak uvidíme…
Z dalších letošních realizací oprav máme
ještě v plánu zateplení střechy zbrojnice
a obecního úřadu, popřípadě výměnu oken

a dveří. Zvážíme ještě, zda na zmíněné akce
nevyužijeme některý z dotačních titulů. Záměrem další investice je prodloužení veřejného osvětlení na Staré Poště a další drobné
akce.
Vážení občané, v průběhu léta loňského
roku Vám byly doručeny dotazníky zaměřené na různé oblasti života v obci Kovalovice. Tento dotazník má sloužit ke zpracování
strategického plánovacího dokumentu naší
obce v období let 2016-2021. Z 550 rozdaných dotazníků se vrátilo vyplněných 238,
což je návratnost 43,3 %. Všem, kteří vyplněný dotazník vrátili zpět, děkujeme. Vaše
připomínky a podněty jsou zapracovány
do Rozvojové strategie.Tento obsáhlý dokument bude ještě před schválením na květnovém zastupitelstvu zveřejněn na webových
stránkách obce v menu pod názvem Program rozvoje obce. K tomuto dokumentu
se mohou občané po dobu 15 dní vyjádřit či
dokument připomínkovat.
Některé požadavky občanů ohledně vyčištění koryta potoka či opravu opěrných
zdí potoka naráží na majetkové vypořádání.
Část toku od lesa po první most ke mlýnu
vlastní Lesy ČR, zbytek potoka je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Obci bylo vlastnictví vodního
toku již v minulosti odepřeno. Takže naše
žádosti o vyčištění či opravy břehů potoka
jsou momentálně odmítány. K některým

požadavkům občanů na umístění zpomalovacích retardérů na hlavní komunikaci
uvádím, že na silnici III. třídy není možné
žádné takovéto prvky umístit. Navíc silnice
je v majetku Správy a údržby silnic JMK, příspěvkové organizace kraje.
Dalšími podněty uváděnými v dotazníku byly připomínky na malý počet kontejnerů na plasty, papír a bioodpad. Likvidaci
bioodpadu nám usnadní kompostéry pořízené v rámci investiční dotace SFŽP v roce
2015, věřím, že přispějí k poklesu přeplněnosti hnědých nádob rozmístěných po obci.
Co se týká nádob na plasty a papír, musím
apelovat na občany, aby umisťovali do nádob
pouze odpad, který tam patří. V plastech se
často vyskytují různé součástky z automobilů, palubní desky, světla, montážní pěna,
kyblíky od malty apod. Tento odpad v žádném případě do plastů nepatří!! Celé pláty
polystyrenu z právě rozbalené televize také
zaberou spoustu místa v kontejneru a papírové krabice taktéž… Kdyby se dodržovaly
základní postupy třídění a likvidace odpadů,
nepřipomínalo by okolí kontejnerů skládku
smetí. Přitom opravdu stačí tak málo! Sběr
velkoobjemového odpadu v obci probíhá
2x ročně a nefunkční elektrozařízení, lednice
a televize můžete odevzdat v kovošrotu Ftačník v bývalém areálu zemědělského družstva.
Přeji Vám všem krásné jarní dny
Milan Blahák, starosta obce

Smrtná neděla, kde se poděla...
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.11/2015 ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 15.12.2015
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8. Je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelem: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Petra Šmerdu a Petra Filipa – usnesení č.1/11/15
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/11/15
- schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016, nezbytné
krytí provozních výdajů, závazků obce a úhradu investičních
akcí přecházejících z roku 2015 - usnesení č.3/11/15
- schvaluje dohodu mezi obcemi o provozování veřejného pohřebiště - usnesení č.4/11/15
- schvaluje členské příspěvky ve výši 9.500 Kč/rok (15 Kč/ obyvatele) pro DSO Šlapanicko na rok 2016 usnesení č.5/11/15
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2015 o místním

-

-

-

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů - usnesení
č.6/11/15
bere na vědomí rozpočtová opatření č.9 - usnesení č.7/11/15
schvaluje pořízení malotraktoru Shibaura ST 318 s čelním
nakladačem (předváděcí kus) pro potřeby obce na operativní
leasing u ČSOB a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu –
usnesení č.8/11/15.
schvaluje uzavření smlouvy s firmou ENEKA, s.r.o. na dodávku elektřiny a zemního plynu pro odběrná místa obce
a MŠ Kovalovice – usnesení č.9/11/15.
ruší usnesení č.14/10/15 – řešeno viz. usnesení č.8/11/15 –
usnesení č.10/11/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.12/2015 ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 1.3.2016
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9. Je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelkou: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu:
Ivana Sukovatého a Petra Filipa – usnesení č.1/12/16
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/12/16
- schvaluje rozpočet obce Kovalovice na rok 2016, příjmy ve výši
8 135 00,- Kč, úspora z let minulých 1.180.400 Kč, příjmy celkem 9.315.400 Kč. Výdaje ve výši 8.860.200 Kč, úvěr splátky
455.200 Kč, celkem 9.315.400 Kč. – usnesení č. 3/12/16 a rozpočtový výhled obce na roky 2017 – 2018 – usnesení č.4/12/16
- schvaluje účetní závěrku PO MŠ Kovalovice za rok 2015–
usnesení č.5/12/16
- schvaluje rozdělení zisku hospodaření PO MŠ Kovalovice, přesun – 10.000,-Kč do fondu odměn a 38.705,09 Kč do rezervního fondu. - usnesení č.6/12/16
- schvaluje inventarizaci majetku PO MŠ za rok 2015 a návrh na
vyřazení nepotřebného majetku PO MŠ v celkové výši 5.600
Kč – usnesení č.7/12/16
- schvaluje převzetí investorství Svazkem pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, stavbu - Výstavba komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Za Školou, a to na kanalizaci a vodovod,
obec Kovalovice se zavazuje stavbu investičním příspěvkem po
dobu 5 let hradit. - usnesení č.8/12/16
- schvaluje smlouvu se Svazkem pro vodovody a kanalizace Šla-
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-

-

-

-

-

panicko a Obcí Kovalovice o právu provést stavbu: Obec Kovalovice – výstavba komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Za
Školou a Za Dvorem - usnesení č.9/12/16.
schvaluje záměr obce, pronájem restaurace Na Tvrzi a Stánku
s občerstvením na biotopu. Nejvhodnějším uchazečem na pronájem restaurace Na Tvrzi a Stánku s občerstvením na biotopu
byla vybrána Věra Koudelková, bytem Úvoz 161, 664 07 Pozořice. – usnesení č.10/12/16
schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Kovalovice a Věrou
Koudelkovou na pronájem restaurace Na Tvrzi a Stánku s občerstvením na biotopu. – Usnesení č.11/12/16
schvaluje zvýšení odměn o 3% místostarostovi obce tj na
4.120/měsíc Kč a předsedům komisí tj 433 Kč/měsíc s účinností od 1.4.2016. Zastupitelé, kteří nejsou předsedové komisí
nepobírají žádnou odměnu – usnesení č.12/12/16
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č.1030028139/001 o zřízení věcného břemene na vedení NN v lokalitě U Hřiště za
jednorázovou úplatu 500 Kč. Usnesení č.13/12/16
schvaluje žádosti individuálních neinvestičních příspěvků
organizacím a sdružením na základě předložených žádostí –
usnesení č.14 a,b,c,d/12/16
schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce – usnesení č.15 a,b,c,d/12/16
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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ROZPOČET 2016
Příjmy
§
Druh příjmů
1111 Daň ze závislé činnosti - sdílená část
1111 Daň ze závislé činnosti - 1, 5%
1112 Daň z podnikání - sdílená část
1112 Daň z podnikání - 30% dle místa vzniku
1113 Daň z příjmu fyz. osob - zvl sazba
1121 Daň z příjmu práv. osob
1122 Daň z příjmů placená obcí
1211 Daň z přidané hodnoty
1511 Daň z nemovitostí
1340 Poplatek za komunální odpad
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství
1345 Poplatek z ubytování
1346 Poplatek za povolení nájezdu a sjezdu
1351 Odvod z výtěžku provoz.loterií
1361 Správní poplatky
Daňové příjmy celkem
4112 Dotace JMK
Transfery celkem
2119 Naftový průzkum
3314 Činnosti knihovnické
3341 Rozhlas a televize
3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře(pronájem sálu)
3429 Zájmová činnost a rekreace(Biotop)
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebyt.hospodář.příjmy z pronájmu nemov.
3639 Pronájem pozemků Bonagro, příjmy z prodeje pozem
3725 Prevence vzniku odpadů (Eko-kom)
6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací
Ostatní příjmy celkem
Příjmy
8115 Úspora
Příjmy celkem
Rozpočtové výdaje
§
Druhy výdajů
2212 Silnice
2219 Chodníky
2221 Provoz veř.silniční
2321 Kanalizace
3111 Mat.škola
3117 Neinv.transfer obcím

191 000
236 000
50 600
1 269 800
440 000
1 000

3314 Knihovna

57 500

3319 Ost.osob.výdaje
3326 Zachov.a
obnova
hodnot
3330 Církev

2 000
10 000

3341 Místní rozhlas
3349 Zpravodaj
1 434 500
24 200
21 000
46 100
159 000
1 480 500
226 300
3 069 600
550 000
285 200
9 400
2 000
2 500
500
24 000
4 100
7 338 900
115 000
115 000
2200
600
2 500
500
4 000
500 000
26 400
56 000
38 900
49 000
1 000
681 100
8 135 000
1 180 400
9 315 400

poznámky
Plat, PHM, doprav.řeš.
Plat, materiál, posyp
Dopravní obsluž.
Splácení- kanalizace,
člen.přísp. Svazek
Provoz,
energie,
oprava el.instalace
Příspěvek na prvňáčky
Mzdy, nákup knih,
cest.
Kronikář
elektr.kaplička,

80 000 Příspěvek na opravu
fasády kostela

3392 Kultur.zařízení
3399 SPOZ
3419 Sokol
3421 Junák
3429 Zájm.činnost, rekreace
3612 Byty
3631 Veř.osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plán
3636 Územní rozvoj
3639 Kom.služby a územní
rozvoj
3721 Odpad nebezpečný
3722 Komunální odpad
3723 Odpad ostatní
3745 Veřejná zeleň

5212 Ochrana obyvatelstva
5512 Pož.ochrana SDH

6112 Zastupitelstvo

6171 Veř.správa O.Ú.

14 100 Údržba, baterie
95 000 Odměna,
výroba,
virtuální prohlídka
177 000 Opravy závěsy, opravy WC, služby
15 000 Přání jubilantům, vítání občánků
20 000 Příspěvek
10 000 Příspěvek+o.s.Človíček
857 200 Provoz, filtr, renovace povrchů
106 000 Drob.opravy, údržba,
výměna oken
122 000 Opravy, údržba, nákl.
energie
20 000 Příspěvek na hřbitov
50 000 Příprava nového
56 000 Příspěvky Mikroreg,
MAS
1 251 400 Realizace inž.sítí Za
Školkou, okna OÚ
17 000 Sběr 2xročně
300 000 Svoz komunál
90 000 Tříděný, nájem nádob, bioodpad
507 300 Platy,
mat.PHM,
údržba biocen., veř.
ploch
20 000 Rezerva
551 000 Přísp., PHM, mat.,
pojišt, školení, vozidlo
737 000 Odměny, mobil, pohoštění, služby, školení
1 176 600 Platy, DDHM, energie, pojišť.prov. potřeby, ….
53 300 Poplatky bank, úroky

6310 Příjmy a výdaje z fin.
operací
6320 Pojištění funkčně ne50 000
specifikované
6330 Převody
vlastním
100
rozpočtům
6399 Ost.fin.operace
226 300
Výdaje
8 860 200
8124 Úvěr splátka
455 200
Výdaje celkem
9 315 400

Pojištění
majetku
obce
Zrušení účtu Fio
banka
Daň placená obcí
Splácení úvěrů

Každoroční splátka úvěru na opravu chodníků ve výši 280 008,
-Kč do roku 2018
Úvěr na zateplení MŠ Koval. - roční splátky 175 008, -Kč do
31.8.2023
Každoroční splátka úvěru na kanalizaci do roku 2025 ve výši do
1.194.000, -Kč
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MŠ KOVALOVICE
CO SE DĚLO V MŠ KOVALOVICE V NOVÉM ROCE 2016….
Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou
výchovu, zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných
a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti
odbornou péči…. (Rámcový vzdělávací program pro MŠ)

MRAVENCOVO DESATERO
– VÝUKOVÝ EKOLOGICKÝ PROGRAM
K čemu má mravenec tykadla? Čím se živí nebo kam vedou
mravenčí silnice? To vše a ještě více jsme se dozvěděli, když jsme
se ve středu 23.3.2016 vypravili na výukový program ekologického centra Lipka v Soběšicích na Jezírku. Formou didaktických
her jsme poznali z jakých částí je složené mravenčí tělo a také
kdo chtěl, mohl si prolézt modelem opravdového mraveniště.
V lesním terénu jsme formou pohybových her zjistili, z čeho si
staví mravenec mraveniště a proč se stará o mšice. Byl to pro nás
všechny velký zážitek a těšíme se na další zajímavé programy.
Vždyť my si ve školce opravdu jenom nehrajeme, ale učíme se
poznávat svět a přírodu kolem nás.

lo a bohužel nevydrželo ani cestu z MŠ... tak krásně vonělo, že skoro
všichni si na něm hned pochutnali. Děkujeme všem příchozím, kteří
společně s námi a se svými dětmi prožili zajímavé tvořivé odpoledne
a zase jednou se sešli na příjemné neformální akci v MŠ.

JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA S MARKÉTKOU
V pondělí 7.3.2016, první den po jarních prázdninách, jsme
přivítali ve školce paní Markétu Bláhovou, která za námi přijela, aby s dětmi vytvořila něco pěkného a účelného pro maminky
k svátku (oslavíme v květnu). Vzhledem k tomu, že to bude překvapení, samozřejmě osobité a originální, nemůžeme více prozrazovat. Zkrátka celé dopoledne jsme váleli, vytvářeli, zdobili….

DIVADLO BOLKA POLÍVKY - PŘEDSTAVENÍ

TETINY NA ZELENOU

TVOŘIVÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA
RODIČŮ A DĚTÍ
Ve středu 16.3.2016 odpoledne se v prostorách MŠ Kovalovice
uskutečnila tradiční Tvořivá velikonoční dílna rodičů a dětí, kde si každý mohl vytvořit něco krásného na blížící se svátky jara. Paní učitelky zasadily s dětmi osení a upekly perníková velikonoční vejce. Žluté
květináče dětem věnovala paní Gillová (maminka od Anežky a Bětušky). Do krásně zeleného osení si každý příchozí vyrobil velikonočního
beránka, kačenku a nabarvil ozdobné vajíčko. Barevná stuha potom
doladila krásný velikonoční květináč. Perníkové vajíčko se nazdobi-
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Tetiny na zelenou … to byl název divadelního představení,
které proběhlo v pátek 26.2.2016, náš poslední den ve školce
před jarním volnem. Do Divadla Bolka Polívky jezdíme rádi, už
to tam dobře známe. Tentokrát s námi tetiny hrály a zapojovaly
nás do hry, ve které jsme si opakovali zábavnou formou dopravní značky, pravidla jízdy na kole. Zazpívali jsme si a někteří si
vyzkoušeli i hrát na jevišti…. Zkrátka – víme co to je semafor,
známe význam jeho barev….

VÍTÁME NOVÉ DĚTI MEZI NÁMI …..
V neděli 21.2.2016 odpoledne jsme se účastnili slavnostního vítání nových občánků do života v obci Kovalovice. Pro miminka jsme
si připravili krátký program písniček a básniček. Akce proběhla ve
velkém sále obecního úřadu, neboť nově narozených dětí bylo 14. Poděkování za přípravu programu patří paní učitelce Soni Hromkové,
DiS, Petře Stejskalové a 12ti vystupujícím dětem – Anežce a Bětušce
Gillovým, Marušce Šmerdové, Natálce Šmerdové, Darince Filipové,
Sofince Majerové, Terezce Kalouskové, Emě Titzové, Adamu Kupčíkovi, Davidu Hořavovi, Tomáši Sehnalovi a Martinu Koláčkovi.
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ŽONGLOVÁNÍ , ANEB PROGRAM S POHYBEM
V pátek 12.2.2016 dopoledne navštívili naši MŠ žongléři.
Připravili si pro nás pohádku O princezně a jejím šaškovi, který
neuměl žonglovat. Poté jsme měli možnost vyzkoušet si a naučit
se některé jednoduché cviky…….. To byla ale dřina: zkusili jsme,
jak jsme obratní, hbití, jaký máme postřeh.

pokladem“. Na chvíli jsme se ponořili do světa fantazie a představivosti a při putování objevovali důležitost slušného chování,
kamarádství a poctivosti. Všem se nám to moc líbilo a těšíme se
na další představení.

LEDNOVÁ JÍZDA S KVĚTOŠEM
Každý rok v lednu sledujeme stále více minimalizované místní sněhové podmínky, a jak nastane den D, okamžitě kontaktujeme dědečka pana Blaháka, který ze dne na den nachystá své
krásné historické sáně a podílí se velkou měrou na opravdovém
zimním zážitku – jízdě na velkých saních tažených koněm Květošem. Letos se tak zadařilo ve středu 6.1.2016 ... a my z MŠ Kovalovice moc děkujeme dědečkovi Danečka.

JEŽÍŠEK NADĚLOVAL, A NEBO TO UŽ BYL
DĚDA MRÁZ?
KARNEVALOVÉ ROJENÍ
Již tradiční maškarní karneval proběhl v MŠ ve čtvrtek
11.2.2016 v dopoledních hodinách. Nechyběl průvod masek,
karnevalové soutěže ani tanec. Děkujeme všem pozoruhodným
ý maskám za účast a těšíme se na další rojení.
j
a krásným

Stalo se totiž 4.ledna, v novém roce 2016, kdy se sešly děti po
prázdninách ve školce a zde našly mnoho nových zajímavých dárečků. Ježíšek v MŠ nadělil dětem dárky v hodnotě 25 079,- Kč.
To musely být hodné!

A CO SE DÁLE UDÁLO?
Od středy 10.2.2016 opět probíhá logopedická péče pro přihlášené děti
Od pátku 19.2.2016 jsme začali plavat v plavecké škole ve Vyškově (8 lekcí)

FELINOTERAPIE
Ve čtvrtek 4.2.2016 k nám zavítaly na pozvání paní učitelky
z Dětské nemocnice v Brně s programem felinoterapie. Děti se
seznámily s životem šlechtěných kočiček a jak se o ně starat. Tyto
kočky mohou být totiž nejen domácími mazlíčky, ale také mohou
pomáhat při rehabilitaci dětí i starších lidí. Děti zjišťovaly formou
soutěže, čím se tato zvířátka živí. Nakonec si mohly vykreslit obrázek kočičky. Dětem se program líbil a budeme se těšit na další
setkání s těmito milými zvířátky.

MUZIKOTERAPIE ANEB AFRICKÁ POHÁDKA
V pátek 29.1.2016 navštívila naši školku paní Eva Sádlíková
se svým programem muzikoterapie. Bylo velmi milé, přenést se
v měsíci lednu do Afriky a zde naslouchat různým zajímavým
zvukům přírody a zvířat. Program byl příjemný a poutavý, neboť i nejmenší děti vydržely s údivem sledovat jak pohádku, tak
i to co ji doprovázelo. Paní Sádlíkové děkujeme za krásný zážitek
a rádi se s ní opět v dubnu potkáme.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY - PŘEDSTAVENÍ
S KAMARÁDY ZA POKLADEM
Ve středu 27.1.2016 jsme společně s MŠ Viničné Šumice navštívili Divadlo Bolka Polívky a shlédli pohádku „S kamarády za

V pondělí 14.3.2016 proběhlo pro zájemce každoroční vyšetření očí od společnosti Prima Vizus.

A NA CO SE DĚTI MOHOU TĚŠIT
V MĚSÍCI DUBNU?
Hned první dubnový týden bude naše MŠ hrát všemi barvami, neboť od pondělí do pátku bude probíhat Barevný týden
v MŠ, který bude zakončen v pátek 8.4.2016 představením Barevný svět s drumbeny.
V úterý 12.4.2016 se budeme fotit (focení v tříd a předškoláků na tablo).
Ve čtvrtek 14.4.2016 se v rámci dopoledního programu
uskuteční sportovní olympiáda. A od 16:00 hodin budou probíhat Třídní schůzky.
V úterý 26.4.2016 od 14 hodin bude probíhat Zápis do MŠ
na školní rok 2016/2017
Ve čtvrtek 28.4.2016 od 16 hodin se již po čtvrté můžeme
těšit kovalovický Čarodějnický rej (v sále Obecního úřadu či za
pěkného počasí venku). Všichni jste srdečně zváni.
Zpracovali: Mgr. Helena Skolková, Ing. Markéta Hynková
5
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY VINIČNÉ ŠUMICE
KRÁTKÉ ZPRÁVY
V lednu jsme organizovali několik besed. Nejdříve nás čekal program Zdvořilost
do škol. Povídali jsme o slušnosti a zdvořilosti s panem Šmídem, který za námi přijel do školy s prezentací nazvanou „Holky
mají přednost“.
Dále jsme se zúčastnili preventivního
programu všeobecné primární prevence
ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou. U mladších dětí v první
a druhé třídě jsme si ověřili, že rozumíme
různým termínům, vhodnou formou jsme
získali informace, které souvisí s pojmem
droga a nacvičili jsme si, jak se zachovat
při nálezu nebezpečného předmětu. Žáčci třetího a čtvrtého ročníku si vysvětlili
pojem zdravý životní styl, jeho výhody,
negativní účinky kouření, umění odmítnout. Pro páťáky byl připravený stmelovací program, ve kterém se daly sledovat

postoje žáků ve třídě, uvědomovali jsme
si vzájemné vztahy mezi spolužáky, míru
kooperace a soudržnosti.
Velmi rádi jezdíme do ekologického
centra Lipka v Brně. Druháčci jeli na program „Jak roste chléb“, díky němuž poznali,
jak je pro nás důležité pole, sledovali sadbu
obilí, jeho růst, sklizeň, uskladnění a zpracování a taky si upekli dobrý chlebíček.
Na děti ze třetí třídy čekala Zimní zahrada. Pantomimicky si zahráli, co se dá
dělat v zahradě, poslouchali zvuky zimní
zahrady a zaznamenávali je buď abstraktní či konkrétní kresbou, vyrobili si hudební nástroj, pro ptáčky šiškové krmítko
a k tomu všemu o přestávce popíjeli „LIPKOVÝ“ bylinkový čaj.
V lednu se žáci z pátého ročníku zúčastnili školního a vítězové pak okresního
kola matematické olympiády. Na páťáky

také letos čekalo celostátní srovnávací testování Kalibro, a to v oblastech český jazyk,
matematika, anglický jazyk, humanitní základ a přírodovědný základ.
Proběhl zápis do 1. ročníku (více v článku paní učitelky Hany Kleisové).
Již čtvrtým setkáním pokračovalo
vzdělávání pedagogů na téma Výuka matematiky metodou profesora Hejného (více
v článku paní učitelky Kateřiny Šujanové).
Zaujala nás únorová nabídka divadla Radost, a proto jsme vyrazili do Brna:
mladší děti na pohádku „O nezbedné kometě“ a starší děti na „Bylo nás pět“. A jak
říkaly děti po představení, „nemělo to chybu“.
Koncem února naši školu navštívil pan
Libor Janeček s hudebně výchovným programem.
O. Růžičková, H. Kleisová, K. Šujanová

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ANEB KAMPAK SE JEN TI MALÍ TRPASLÍCI SNĚHURCE SCHOVALI?
Průvodkyní zápisu budoucích prvňáčků na naší škole se letošní rok stala Sněhurka, která hledala své malé nezbedné kamarády. Najít je, nebylo jen tak. Šmudla se zatoulal hluboko do lesa
a hrál si se zvířátky, Kejchal si kýchnutím rozfoukl obrázek, který
bylo potřeba opět složit, Prófa leštil nakutané drahokamy, Rejpal
je ukládal do kyblíků dle barev a počtu, Stydlín vyráběl Sněhurce

náhrdelník a Štístko, ten byl celý rád, že se dopočítal, že jsou již
všichni opět pohromadě.
Největší radost však měla Sněhurka, která ocenila pomoc dětí
při hledání trpaslíků malou pozorností na památku. Sněhurce se
zápis do 1. třídy moc líbil a v září se bude těšit na 25 nových (sádrových) trpaslíků.

KRÁLOVSKOU CESTOU
Jaké by to bylo, stát se jedním z členů
královského průvodu, který po staletí doprovázel české krále ke korunovaci, která
probíhala v katedrále svatého Víta?
Na tuto myšlenku nás ve výuce dovedlo téma „Lucemburkové na českém trůně“.
Zjistili jsme, že jeden významný státník,
nazývaný „Otcem vlasti“, z tohoto rodu

slaví úctyhodné 700. jubileum od svého
narození. Proč se nestát součástí narozeninové oslavy? Jaký dort by oslavence potěšil?
Co měl rád? Čím se zabýval? Jaký byl jako
panovník? K těmto otázkám, na které jsme
si odpovídali prostřednictvím internetu,
učebnice a knih, jsme si přidali procházku
Prahou, jejíž pýchou je mnoho historických

budov a pamětihodností v gotickém stylu.
My sami jsme se stali svými průvodci.
Cesta s průvodem Karla IV. nás vedla od
Prašné brány až do katedrály za pomoci
pracovních listů, ve kterých jsme doplňovali klíčové informace.
A jak dopadla oslava? Posuďte sami!
Hana Kleisová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování.
I pro školní družinu platí obecný cíl - výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Není však pokračováním školního vyučování. Hlavním cílem je uspokojení individuálních potřeb dětí,
jejich spokojenost a odpočinek. Všechny aktivity jsou voleny na
základě dobrovolnosti a vlastního výběru. Střípky z činností uplynulého pololetí Vám nyní v krátkém výčtu nabízíme.
V září jsme se sešli ve velkém počtu po krásných a sluncem zalitých prázdninách plných koupání, cestování a zážitků. Opět máme
dvě družinová oddělení a společně jsme jedna velká družinová parta. Hravou formou jsme se seznamovali a utužovali pravidla slušné6

ho chování mezi kamarády. Ve výtvarných chvilkách jsme si vyrobili vlastní atlas hub, origami deštníky nebo slunečnice. Jablíčkovaná
byla zaměřena na výstavku jablek s ochutnávkou, výrobu jablečných
razítek nebo skřítků. Počasí nám přálo a my jsme běhali, skákali,
hopsali a skotačili na školním hřišti. Vstup do dalšího družinového
roku se vydařil.
Podzimní říjen nám nabídl listí zlaté, červené, hnědé a my jsme
si s ním vyhráli při tisku na plátno, při tvorbě pávů, svícnů a podzimníčků. Připomněli jsme si Den stromů a nutnost chránit přírodu. Na svátek seniorů jsme vyjádřili lásku a úctu ke všem babičkám
a dědečkům. Opět jsme se aktivně zapojili do projektu „Záložka do
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knihy spojuje školy „ a naše výrobky měly u slovenských kamarádů
velký úspěch. Halloween jsme si užili mezi duchy, světýlky a dýněmi.
Listopadová jitra jsou často mlhavá a deštivá, později též stříbrná jinovatkou. Balíme se do teplého oblečení, ale hezké dny jsme si
ještě užívali na čerstvém vzduchu u fotbalu, vybíjené, atletiky nebo
různých honiček. Ve třídě jsme barevných přírodnin využili k listohrátkám se zvířátky. Abychom se nechovali jako opičáci, absolvovali
jsme lekci slušného chování. V den věnovaný nevidomým jsme se
zavázanýma očima zkoušeli běžné praktické činnosti a příliš jsme
neobstáli. Uvědomili jsme si, jak důležitá je ochrana zraku. Výstavku
podzimních výrobků jsme uspořádali na Den otevřených dveří ve
škole. Ocenili ji spolužáci i návštěvníci naší školy.
A už tu byl prosinec a s ním doba adventní. Většina aktivit v družince byla věnována vánoční tématice. Učili jsme se vnímat společenství mezi sebou navzájem, ale i s přírodou. Mikuláš s andělem
a čerty přišel hledat nezbedníky. My jsme je přivítali písničkou a oni
nás obdarovali sladkostmi. Předvánoční atmosféru jsme nasávali
poslechem vánočních písní, četbou vánočních příběhů nebo vyprávěním. Již tradiční posezení u stromečku bylo zpestřeno zpěvem
koled, vánočním cukrovím a hlavně dárečky. Tak jsme se příjemně
naladili na nadcházející vánoční svátky.
Jméno leden čiší mrazem, ledem a studeným větrem. Také napadlo trošku sněhu a my si ho užívali s radostným vřískotem na
ledové klouzačce, bobech a při koulování. Prvním významným led-

l Tříkrálová
k l
b k v obci.
b Mnozí z nás se jí aktivně
k
novým d
dnem bbyla
sbírka
účastnili, a tak nám vysvětlili, jak taková sbírka probíhá a k čemu
slouží vybrané peníze. Vyrobili jsme dárečky pro budoucí prvňáčky a už se na ně velice těšíme. K rozvíjení představivosti a vyjádření
představy posloužila témata „Kde bych chtěl žít“ a „Věda a technika
budoucnosti“. Zimní miniolympiáda byla netradiční, veselá a hravá.
Odvážná děvčata se proměnila v modelky a jejich kreativitě diváci
nadšeně tleskali.
Tímto přehledem aktivit tak můžete nahlédnout do pestrého
a zábavného života naší školní družinky.
Tamara Kalábová

VÝUKA NEJEN PRO DĚTI
Naše škola se stala místem společného setkávání pedagogů nejen z Viničných Šumic,
ale také z Brna, Rousínova a Rosic. Paní magistra Bednářová nás seznámila se základními
principy výuky matematiky podle pana profesora Hejného. Toto netradiční pojetí je založeno na 12 principech složených do uceleného

konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku
samo a s radostí. Prakticky využívá historické
poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních
dnů. Podle této metody vyučuje více než 750
základních škol v ČR a využívá ji i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce

Lipka Brno - Jak se peče chleba

svých dětí. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají také v Itálii, Řecku, Finsku,
Švédsku, Polsku či v Kanadě. Také my bychom
se rádi stali průvodci a pozorovateli dětských
objevů v oblasti matematiky. Těšíme na společnou cestu matematickým světem!
Kateřina Šujanová

Lipka Brno - Vyrábíme krmítko 2

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
V sobotu 19. března 2016 se na Orlovně
v Pozořicích konal již VIII. ročník Gymnastického poháru, který pořádá Základní umělecká
škola Pozořice pro žáky a žákyně tanečního
oboru. Svoji sestavu nám zacvičilo 72 děvčat,
které byly rozděleny do sedmi kateagorií. Samostatnou speciální kategorii tvořili tři chlapci. Z Kovalovic nám svoji sestavu předvedly
Kateřina Plevová, Barbora Hlávková a Marie
Šmerdová. Nejmladší gymnastce bylo v den

soutěže 5 let, 3 měsíce a 6 dnů, té nejstarší
13 let, 9 měsíců a 7 dnů. Nejdelší sestava měla
celkem 68 prvků a trvala víc než 5 minut. To je
jen několik zajímavostí. Ale ať už cvičili chlapci
nebo dívky, ti nejmladší nebo naopak nejstarší, byla to úžasná podívaná. Všichni se snažili
a předvedli, co už umí a co my, dospělí, bychom už asi nezvládli. Potlesk, medaili, pohár,
diplom i kytičku si všichni právem zasloužili.
Božena Škrobová
7
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HASIČI
Na poslední soutěž v roce 2015
jsme se 12. prosince vypravili do
Sivic. Vzhledem k hojné účasti na
trénincích jsme opět sestavili dvě
soutěžní družstva. První tým měl
za úkol porazit našeho největšího
soupeře, tým ze Tvarožné, a stvrdit
tak vítězství v celoročním hodnocení družstev okrsku Pozořice. Do
celoroční soutěže se počítají pouze
výsledky prvního týmu, druhý tým
proto mohl s klidným svědomím
usilovat o vítězství na této soutěži.
Přístup obou týmů k tréninkům
i tréninky samotné předesílaly,
že se bude jednat o konkurenceschopné celky, mezi kterými rozhodne momentální forma.
Samotná soutěž v podstatě
potvrdila většinu našich očekávání. Oběma týmům se soutěžní
pokus vydařil. Ve prospěch prvního týmu nakonec promluvily zkušenosti z předchozích ročníků. V obou týmech startovali na této
soutěži někteří členové úplně poprvé, nováčkům v prvním týmu
se však jejich debut podařil přeci jen o něco lépe. Druhý tým vůči
prvnímu nastřádal menší časovou ztrátu. Ani tak se za svůj výkon
nemusel stydět. Žádný z ostatních týmů totiž na naše dvě družstva
nenašel odpověď. Z vítězství se tedy radoval náš první tým, který
navíc potvrdil i celkové první místo v rámci celoročního hodnocení. Druhou příčku vybojovali členové druhého týmu a na stupních
vítězů se k nám připojilo ještě družstvo z Viničných Šumic.
V prvním týmu startovali: Tomáš Martauz, Tomáš Šmerda,
Aleš Valehrach, Michal Valter, Pavel Valter, Tomáš Varta a Oldřich
Večeřa.
V druhém týmu soutěžili: Vladimír Filip, Martin Jedlička, Petr
Jedlička, Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda a Michal Valter (ten operativně nahradil Pavla Martauze, který se soutěže nakonec z důvodu zahraniční pracovní cesty nemohl zúčastnit).
Konec roku 2015 se nám tedy vydařil na výbornou. Současně
jsme již podruhé v řadě vybojovali pohár pro nejlepší tým okrsku Pozořice. Tato celoroční soutěž doznala v roce 2015 několika
změn. Do celkových výsledků se tentokrát započítávaly pouze soutěže, kterých se zúčastnilo 5 a více sborů našeho okrsku. Z deseti
soutěží, které na území okrsku proběhly, se díky tomuto pravidlu
do celkového hodnocení započítalo pouze pět. Důvodem byl stále
nižší zájem ostatních sborů o soutěžení. Neúčast Velatic, Viničných Šumic nebo Pozořic měla za následek snížení atraktivity některých soutěží. Mezi ostatními týmy jsme tak oproti jiným rokům
měli pouze jediného soupeře, kterým byl již zmiňovaný tým Tvarožné. Neznamená to, že by pro nás tentokrát vítězství bylo snadnější, ostatně Tvarožná po většinu roku v hodnocení vedla a vítězství jsme na svou stranu získali až v závěru sezóny, ale předchozí
roky byly rozhodně zajímavější. Tento fakt má také jednu stinnou
stránku. Zástupci okrsku se totiž na základě popsaných problémů
rozhodli okrskový pohár zrušit. Pohár konstruktérů, jak mu pracovně říkáme, tedy již žádného dalšího majitele nepozná. I když už
nebudeme moci usilovat o tuto trofej, soutěžní zápal nás rozhodně

8

neopouští. Stále máme ještě co vylepšovat. Pro tento rok jsme si
vytyčili několik cílů, z nichž ten nejambicióznější není nic menšího
než vítězství na červnové soutěži ve Tvarožné. Doufejme, že se to
podaří.
Oldřich Večeřa
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ SDH KOVALOVICE
LISTOPAD 2015 AŽ BŘEZEN 2016
Už potřetí se v zimním období konala
pro oddíly mladých hasičů uzlová liga. Zúčastnilo se jí přes 60 čtyřčlenných družstev
mladších žáků a téměř 40 družstev starších z okresů Vyškov, Brno město a Brno
venkov. Soutěží se ve vázání uzlů (lodní
smyčka, tesařský uzel, úvaz na proudnici
a plochá spojka), vždy jeden člen družstva
uváže jeden uzel a předá „štafetu“ dalšímu.
Nejlepší družstva zvládnout uvázat všechny čtyři uzly pod 12 vteřin!
Jednotlivé závody se konají od listopadu
do března v pěti různých městech. Velké finále pro osm nejlepších družstev mladších
i starších s vyhlášením výsledků celé ligy pak
bývá už tradičně u nás v Kovalovicích. Z našich se letos mezi ně dostali jen mladší žáci,
kteří se celkově umístili na krásném pátém
místě! Starší mají bohužel (pro oddíl hasičů,
jinak však spíš bohudík) spoustu dalších aktivit a tak často volí mezi hasičem, fotbalem
či florbalem. Letos se proto zúčastnili jen tří
závodů, a to jim v celkovém součtu bodů nestačilo ani na umístění v první dvacítce.
Letošní finále se konalo v sobotu
19. března v sále Na Tvrzi. Zúčastnilo se ho
32 mladších žáků, 32 starších a letos poprvé proběhla mimo ligu i soutěž dorostenců.
Všichni si odvezli kromě nevšedních zážitků i hodnotné věcné ceny, za které patří velký díky našim sponzorům: především Obci
Kovalovice a pí Monice Olešovské z Brna,
dále p. Jaromíru Šmerdovi, firmě Sebus,
p. Nováčkovi z Pozořic, okrsek č. 1 Pozořice, SDH Kovalovice, SDH Kanice a firmě
Hruška Pozořice. Samozřejmě také velmi
děkujeme všem, kteří se jakkoli na organizaci celé akce podíleli!
Největší dík a pochvala ale patří všem
mladým hasičům, kteří skvěle reprezentují
Kovalovice.

Jsou to:
Mladší žáci: Eliška Andrysíková, Matyáš
Filip, Tomáš Sedláček a Adam Vinohradský.
Starší žáci: Michal Andrysík, Vojta David, Marek Martauz a Filip Viktorin.
Dorost: Lukáš Andrysík, Petra Filipová,
Martina Lvová, Hana Martauzová a Tomáš
Martauz.
Výsledky soutěží:
14. 11. 2015 Drnovice
(1. závod Uzlové open ligy)
Mladší: 4. místo
Starší:
nesoutěžili
12. 12. 2015 Hrušovany u Brna
(2. závod Uzlové open ligy)
Mladší: 5. místo
Starší:
7. místo
23. 1. 2016

Bílovice
(3. závod Uzlové open ligy)
Mladší: 7. místo
Starší:
30. místo
Dorost:
jednotlivci Tomáš Martauz 5. místo
dvojice
Petra Filipová
+ Hana Martauzová 1. místo
20. 2. 2016
Mladší:
Starší:
12. 3. 2016
Mladší:

Starší:
Dorost:
jednotlivci

dvojice

Hana Martauzová
+ Petra Filipová 3. místo
Martina Lvová
+ Lukáš Andrysík 5. místo
13. 3. 2016 Uzlováček Sivice
Mladší:
Adam Vinohradský 2. místo
Matyáš Filip 3. místo
Starší:
Michal Andrysík 1. místo
Marek Martauz 3. místo
Filip Viktorin 5. místo
19. 3. 2016 Kovalovice
(finále Uzlové open ligy)
Soutěže v netradičních disciplínách:
Eliška Andrysíková 2x 1. místo
Tomáš Sedláček 1x 3. místo
Hana Martauzová + Petra Filipová 3. místo
2. 4. 2016 Uzlovačka Starý Lískovec
Dorost:
Petra Filipová 4. místo
Hana Martauzová 8. místo
Martina Lvová 12. místo
Pavel Martauz

Hostěrádky – Rešov
(4. závod Uzlové open ligy)
10. místo
nesoutěžili
Brno – Bosonohy
(5. závod Uzlové open ligy)
4. místo
(celkově 5. místo v Uzlové
open lize 2015/16)
9. místo
Martina Lvová 3. místo
Petra Filipová 5. místo

Tradiční dětský maškarní ples
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SKAUTI
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Členové skautského střediska Pozořice se spolu s dalšími
skauty a skautkami z Brna a okolí a řadou dalších národních
delegací skautů zúčastnili v sobotu 12. prosince slavnostního
převzetí betlémského světla ve Vídni. V dalších dnech do Vánoc
se potom Betlémské světlo rozšířilo do mnoha míst naší vlasti.
O výpravě členů našeho střediska pro betlémské světlo do Vídně
a o jeho předávání v brněnské betlémské tramvaji se dočtete více
v následujících řádcích.
V předvánočním období se v oddílech uskutečnily vánoční
besídky a po Novém roce se řada našich členů zapojila do skupin
tříkrálových koledníků. Se zajímavými lidmi jsme se setkali na
skautských seminářích v měsíci lednu v Praze a Brně.
Aleš Mikula, vedoucí skautského střediska

Tak jako každý rok, i letos jsme se vydali v sobotu 12. prosince do Vídně pro betlémské světlo. Cestu jsme absolvovali autobusem společně s ostatními skauty z našeho okresu a Brna. Před
předáním světla jsme navštívili tradiční vídeňské vánoční trhy.
Slavnostní ceremonie předání betlémského světla proběhla
v kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz. Akce
se stala také příležitostí poznání skautů z jiných zemí a k výměně
skautských šátků na památku. Nejdůležitější bylo dovést plamen
zažehnutý v dalekém Betlémě zdárně domů, což se nám podařilo!
Jana a Petr Skládaní

BETLÉMSKÁ TRAMVAJ 2015
V sobotu 19. 12. 2015 se Brnem opět rozjela betlémská tramvaj. Začátek její cesty byl na Hlavním nádraží v 10 hodin. Odtud
se přemístila na náměstí Svobody, pak na Mendlovo náměstí, následně zpět na náměstí Svobody a svoji cestu ukončila na Hlavním nádraží.
V tramvaji se vystřídalo 5 hlídek ze skautských oddílů Pozořice, Mokrá, Tvarožná, Bukovinka a Domašov. Oproti loňskému
roku si přišlo pro betlémské světlo více lidí, což nás potěšilo. Při
přejíždění mezi jednotlivými zastávkami jsme vykouzlili úsměv
na tvářích mnoha procházejících lidí a vnesli jsme jim do jejich
všedního života trochu radosti.
Jana Kvapilová

DLK STROMÍK
Přestože nám letošní zima nenadělila moc sněhu ani mrazu,
snažili jsme se ji užít nejvíc, co to šlo. Sáňkování jsme moc neužili, zato nám lednové mrazivé dny připravily zásoby ledu na
lesních potocích. Dětská vynalézavost nezná mezí, a tak jsme
brzy chodili na led s pilkou a naši ledosochaři vyřezávali z ledu
cihly a stavěli ledové paláce pro případné kolemjdoucí Ledové
královny.
Možná při svých procházkách lesem potkáváte zvláštní stavby z větví. Klidně vstupte dál a chvíli si poseďte. Zřejmě jste se
právě dostali do cukrárny, kde vaří slaďoučké kakao a pečou ty
nejchutnější zákusky na světě. Dost možná, že jste právě v pro-
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dejně vánočních ozdob, koňské stáji, ve stanu udatných rytířů
anebo máte opravdu velké štěstí a ocitli jste se přímo ve výzkumném centru, které se zabývá vyhledáváním dinosauřích kostí. Vědecké kapacity z našeho týmu jsou přesvědčeny, že okolo hájovny
jsou bohatá pravěká naleziště!
Pokud má domeček střechu z jehličnatých větví, je jasné, že
se jedná o domov rodiny Stromíků. Ten mívá vícero místností,
protože členů je mnoho. Maminka s tatínkem, děti, prarodiče,
často přijedou příbuzní Indiáni, strejda rybář a někdy se zastaví
i teta princezna se svým pejskem.
Máme velkou radost, že naše Stromíková rodina je tak široká
a rozmanitá. Snažíme se, aby se v ní cítili dobře všichni – děti,
jejich rodiče a i my dospěláci, kteří děti doprovázíme na jejich
cestě k samostatnosti. A přestože staré přísloví praví, že stromeček se má ohýbat dokud je mladý, my si myslíme pravý opak. Aby
z mladé, zranitelné sazeničky vyrostl zdravý strom, který bude
pravým požehnáním pro své okolí, potřebuje zejména hodně
prostoru, mnoho respektu, dobrou výživnou půdu, láskyplnou
ochranu velkých stromů a hřejivé slunce.
Možná, že i vy máte doma nějakou tu malou jedličku nebo
doubek, který byste rádi přesadili z domácího skleníčku do přírody. Moc rádi vás přivítáme na Dni otevřených dveří, který se
koná 15.3.2016 na Axmanově hájence v Pozořicích. Zápis do
Dětského lesního klubu bude probíhat elektronickou formou
v době od 14. - 18.3. 2016. Bližší informace najdete na webových
stránkách klubu www.stromík.cz.
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NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
V nedávné době se uskutečnila výroční valná hromada TJ Sokol Kovalovice,
na které se mimo jiné hodnotil uplynulý
rok 2015. Proto bychom rádi informovali
o tom, co přinesl.
Tělocvičná jednota má v současné době
57 členů, z toho 38 dospělých a 19 dětí.
V jednotě v uplynulém roce fungovala
4 sportovní odvětví, kterým se její členové
pravidelně věnovali, a to cvičení všestrannosti dětí, badminton mužů a žen, sálová
kopaná a nohejbal. Potěšující je, že se nám
podařilo udržet cvičení těch nejmenších,
které v současné době vede Ing. Tomáš Dudek.
Jarní měsíce jsou na činnost tradičně
velmi bohaté, v měsíci dubnu jsme spolu
s Hasiči uspořádali tradiční večer u cimbálu spojený s ochutnávkou špičkových vín
a pochoutek z vepřového masa. Tato akce
si našla svoje pravidelné příznivce, takže je
možno ji hodnotit jako velmi vydařenou.
Nejnáročnější akce nás čekala 8. května, 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 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 tentokrát velmi živo. K příjemné atmosféře jistě přispěla i skupina Experiment, která zde
v odpoledních hodinách vystoupila.
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 pět krásných dnů plných
hezkých zážitků.
Velice nás potěšilo, že se 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. Všem organizátorům patří dík a nám nezbývá, než
doufat, že se po mnohaleté pauze podaří
tato tradice udržet.
Koncem prázdnin byl ukončen 17. ročník série nohejbalových turnajů „Východní
konference“, který se zařadil svým průběhem mezi nejvyrovnanějších v celé historii. Série začala ve Vítovicích, kde se nám
podařilo vyhrát. Naopak na následujícím
turnaji ve Viničných Šumicích jsme skončili na opačném konci tabulky, na 7. místě.
Další turnaj, tentokrát domácí, se nám zase
podařilo vyhrát a na závěrečném turnaji
v Královopolských Vážanech jsme skončili
čtvrtí. O celkovém vítězi série rozhodl až
úplně poslední zápas závěrečného turnaje.
Po něm jsme měli celkový zisk 33 bodů,
stejně jako Královopolské Vážany. O celkovém vítězi série proto musela rozhodnout
vzájemná utkání, která byla pro nás příznivější. Na třetím místě skončila se ztrátou
1 bodu Vinopa. Naše vítězství bylo již čtvrté po sobě, což se dosud žádnému z mužstev nepodařilo. V sedmnáctileté historii
Východní konference jsme tak s celkově
devíti vítězstvími posílili svoji vedoucí pozici před druhými Viničnými Šumicemi
s šesti úspěchy.
V druhé polovině září jsme uspořádali
již počtvrté tradičního dětského dopoledne. V pěti věkových kategoriích se utkalo
v různých sportovních disciplínách celkem
28 dětí. Na všechny aktéry čekalo malé občerstvení a pár sladkosti. Věříme, že všichni
odcházeli k sobotnímu obědu spokojeni.
V říjnu jsme uspořádali tradiční burčákový turnaj v badmintonu smíšených dvojic, který vyhráli Jitka Stejskalová s Jirkou
Pujmanem.
V závěru roku jsme uspořádali 2 tradiční akce. Bylo to rozloučení se starým rokem
na Říčkách a Vánoční turnaj ve stolním
tenisu. Dvouhru vyhrál Blaha Stanislav
a čtyřhru Stanislav a Petr Blahovi.
Na závěr bychom chtěli informovat
o velmi náročné akci, kterou se nám po
mnoha letech plánování konečně podařilo
uskutečnit. Bylo to zvýšení 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
podařila provést již na podzim roku 2014.
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. Dále následovala montáž tepelné
izolace a sádrokartonového stropu. Montáží svítidel a vymalováním pak byla výstavba nového stropu dokončena. Teprve po té
jsme mohli přistoupit k odstranění původního stropu. Nejprve proběhla demontáž
obložení stropu a záklopu. Nejnáročnější
bylo odstranění původních trámů. Závěrečné práce pak spočívaly v zapravení otvorů po původním stropu a opravě omítky.
Velmi nás potěšilo, že se nám současně s touto náročnou akcí podařilo realizovat i výměnu oken v tělocvičně, která byla
v dezolátním stavu. Po osazení parapetních
desek a zapravení drobných nerovnosti
kolem nově osazených oken mohlo být
provedeno vymalování celého sálu. Provedenými stavebními úpravami se podařilo
upravit výšku stropu tělocvičny z původních 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 14x7m
ne zcela odpovídají předpisům.
V celkové historii výstavby se jednalo
o jednu z nejnáročnějších akci, kterou by
se jen velmi obtížně podařilo realizovat bez
pomoci sponzorů a obecního úřadu, za což
bychom chtěli všem poděkovat. Poděkovat
je třeba i všem členům a příznivcům jednoty za odvedené práce a cvičitelům za práci
s dětmi.
Miroslav Vlach
starosta TJ

11

Kovalovický zpravodaj

1/2016

SK SIVICE
Již druhým rokem působí ve florbalových soutěžích družstvo mladších žáků SK
Florbal Sivice. Loni kluci hráli Orelskou
ligu a po roce, kdy se ukázalo, že tu jedno
mládežnické družstvo opravdu udržíme,
byli přihlášeni do oficiální Jihomoravské
ligy. Na začátku sezóny jsme sice utrpěli několik debaklů, situace se však obrací
k lepšímu a i s těmi nejkvalitnějšími týmy
dokážeme hrát vyrovnanou partii až do
konce. Nutno podotknout, že hráči z Kovalovic jsou oporami mančaftu a do budoucna s nimi lze počítat.
Příští sezónu plánujeme mít družstva dvě,
proto bude od září probíhat nábor ročníků 2002
a 2003 do starších žáků
a ročníků 2004 až 2006
do mladších žáků.
Marek a Jiří
Šmerda

Horní řada: Asistent trenéra Jiří Šmerda, Marek Tandler, Tomáš Kroča, Matěj Macháček,
Michal Andrysík, Štěpán Bambušek, Trenér Marek Šmerda
Dolní řada: Tomáš Tinka, Adam Pleva, Karel Devetter, David Eliáš, Marek Martauz
Brankář: Jan Kříž
Do minulých zápasů také zasáhli: Martin Filip, Adam Juhaňák, Matěj Kroča, Oliver Ryšánek

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
málokdy se podaří, abych vám mohla
nabídnout úplně nové knihy v novém čísle
zpravodaje. Zrovna je totiž balím, popisuji, razítkuji a dávám do katalogu.
Dnešní doba se neobejde bez internetu. Tak i knihovny musí jít s dobou a mají
tyto veřejně dostupné katalogy. Také naše
knihovna během loňského roku zavedla
on-line katalog. Díky tomu zjistíte z pohodlí domova všechno o knihách v knihovně. Katalog naleznete na internetové stránce www.knihovnakovalovice.wz.cz
A teď se vrátím k novým knihám. Pro
nejmenší děti máme dvě pohádkové knížky - Pohádky z jasmínového keře a Nové
příhody kocourka Zrzečka.
Všechna moje strašidla a Válka proti
superkrávám – dvě knihy pro starší děti,
které se chtějí trochu bát, hodně se smát,
držet palce hrdinům obou knih a nesnášet
superkrávy ze sedmé třídy.
Malý pražský erotikon – Patrik Hartl.
To už je knížka pro dospělé – touhy, radosti i katastrofy od mládí až po důchod.
Kniha vás dojme i rozesměje.
Osvícení zoufalého muže – Ludvíková Jitka. Doktor Barták si doveze z Afriky
zvláštní suvenýr – malého černouška. Ale
to není všechno – doma ho čeká další překvapení…
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Vladimír Vondruška – jeden z nejoblíbenějších spisovatelů. V letošním roce
vyšla kniha Mrtvý posel.
Pro jméno a čest – Naďa Horáková.
Tentokrát děj románu umístila na jihovýchodní Moravu. Budeme sledovat příběhy
šlechty a poddaných za vlády Přemysla
Otakara II. a jeho syna Václava II.
Provazochodkyně – Simon Mawer.
Kniha od autora románu Skleněný pokoj.
Příběh britské agentky, která padla do rukou gestapa, přežila koncentrační tábor
Ravensbrűck a brutální výslechy. Po válce
se snaží vybudovat nový život, ale vzpomínky na mučení, lásku a zradu ji stále
pronásledují.
Ve stínu draka – Jan Cimický. Vyšetřování brutální vraždy probíhá v Praze,
ale stopy vedou do Číny. Odvíjí se před
námi příběh nelítostného obchodního
boje mocných a bohatých, kteří se neštítí
ničeho.
Tajemství porodních bab – Mepwerthová Sally. Šedesát let staré tajemství
nejstarší babičky a nové tajemství vnučky.
Skrývat pravdu dál nebo přiznat, jak to
všechno bylo? Tři generace porodních bab
se musí vyrovnat s novou situací.
Dcery – Kateřina Dubská. Ve svém
druhém románu vypráví autorka příběh
čtyř generací své rodiny. Každá rodina
má ve skříni své kostlivce. Přesto sebetěžší

rodinnou historii musí unést a zvládnout.
Tyto příběhy rodičů, dětí a vnuků vás nenechají vydechnout. K. Dubská je také autorkou knihy Člověk Gabriel.
Milenci v Londýně – Barbara Cartland. Nezkušená dívka z venkova a světácký markýz. Setkávají se v Londýně, kde na
ně čeká láska, zápletky, žárlivost atd.
Cestopisy – Petr Horký – autor procestoval snad celý svět. Přešel pěšky Grónsko, severní pól, objevil potopené lodě
u Malediv, potápěl se se žraloky. O svých
cestách napsal útlou knížku, kde se často
zasmějete, ale také možná i zamyslíte.
40 dní pěšky do Jeruzaléma - Ladislav
Zibura – studuje žurnalistiku, má 23 let. Od
osmnácti roků chodí pěšky na pouť. A tak
v létě sbalil batoh a vydal se na 1400 kilometrů dlouhou pouť rozpálenou krajinou Turecka a Izraele. Jeho vyprávění o této cestě plné
nadsázky a vtipu vás určitě pobaví. Svým
laskavým humorem dokazuje, že poutník
nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.
Nejcennější, co všichni máme, je zdraví. Díky nepatrným změnám ve způsobu
života si můžete zlepšit zdraví a získat
pocit spokojenosti a úlevy. To tvrdí ve své
knize Cesta ke zdraví léčitel Michail Tombak. Nenajdete zde žádné příkazy a zákazy. Záleží na vás, co si z knihy vyberete.
Příjemné chvíle s knihou vám přeje
Terberová Milada.
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BUĎ POCHVÁLEN
Laudato si´- Buď pochválen! Tak se
jmenuje poslední významný církevní dokument (encyklika) papeže Františka .Název tohoto dokumentu je zároveň úvodem chvalozpěvu sv. Františka z Assisi na
chválu Božího stvoření. „Ať tě chválí, můj
Pane, naše sestra matka země, která nás živí
a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu,“ zpíval sv. František. Současný papež se ve světle těchto slov zamýšlí
nad světem jakožto společným domovem
všech lidí a varuje před jeho zničením. Jaký
svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po
nás, dětem, které právě vyrůstají? Podle papeže Františka nelze tuto otázku řešit izolovaně, pouze v rámci životního prostředí.
Papež upozorňuje, že se musíme ptát, co je
smyslem života na zemi, jaké jsou hodnoty

a základy společenského života, co je cílem
naší práce a veškerého našeho úsilí. Pokud
se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy, nepovede naše starost o ekologii
k žádným významným výsledkům. Proto
zde papež vybízí nejen věřící, ale též všechny obyvatele naší planety k ekologickému
obrácení, které v sobě má zahrnovat - kromě starostlivosti o přírodu - také hluboce
lidské a sociální otázky. Svět nemůžeme
analyzovat tak, že se izolovaně zaměříme
pouze na jeden z jeho aspektů… Vždyť
„kniha přírody“ je jedna a nedělitelná! Zahrnuje v sobě životní prostředí, život, sexualitu, rodinu, sociální vztahy, zaměstnanost
a mnoho dalšího. Platí totiž, že zhoršování
stavu přírody jde ruku v ruce s kulturou
utvářející lidské soužití. Všechny problémy

Hrkání na Velký pátek

současného lidstva jsou v posledku způsobeny jediným zlem: totiž přesvědčením,
že neexistují neměnné pravdy, kterými se
mají řídit naše životy, a že lidská svoboda
tudíž nemá žádná omezení. Člověk tak ze
sebe činí nejvyšší instanci, která vidí jenom
sebe sama, a svět, o který se má starat, konzumně spotřebovává. Stejně tak dochází
k těžkým újmám v mezilidských vztazích.
Tím se narušuje celková rovnováha světa,
za kterou jsme – více či méně – zodpovědní
všichni. Proto má každý litovat svého špatného zacházení s planetou, protože v míře,
v jaké každý z nás působí malé ekologické
škody, jsme povoláni uznat svůj malý či velký vliv na zhoršování a poškozování životního prostředí. Papež nemluví jen za sebe,
ale shrnuje příspěvky bezpočtu vědců, filozofů, teologů, sociálních organizací i jiných
náboženství, které ve své podstatě hovoří
o tom samém. Ve výsledku je tedy třeba se
obrátit od spotřeby k obětavosti, od nenasytnosti ke štědrosti, od plýtvání ke schopnosti sdílet. Je to způsob, jak projevovat
lásku a jak postupně přecházet od toho, co
chci já, k tomu, co potřebuje Boží svět. Celá
encyklika, ačkoliv zcela konkrétně poukazuje na velmi závažné problémy dneška,
je zároveň prodchnutá nadějí, že lidstvo je
stále schopné pracovat na budování svého
společného domova jménem „Země“. Ale
o tom zase třeba někdy příště! 
P. Pavel Lacina, pozořický farář
Encykliku Laudato si´ vydalo nakladatelství Paulínky a je k dostání i v elektronické podobě na www.paulinky.cz.
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BUEN CAMINO ANEB PUTOVANÍ PO SVATOJAKUBSKÉ CESTĚ
V Kovalovicích se nic neutají. A tak jsme
oslovili našeho rodáka a kamaráda Ing. Ladislava Haikera. Byl se „projít“ v červenci
2015 po Svatojakubské cestě. Neznám osobně mnoho lidí, kteří ji absolvovali. Takže
pojďme se krátce také projít :-)
Můžeš, prosím, přiblížit, odkud ses vrátil?
Spolu se svou ženou Zuzkou jsme měli
možnost projít pěšky Svatojakubskou
pouť. Naše camino (v překladu pouť)
začala na francouzsko – španělských hranicích. Celá cesta až do Santiaga de Compostela měří 750 km. Jde vlastně o pěší
přechod Španělska vnitrozemím od východu na západ.
Můžeš prozradit, proč jste se na cestu
vydali ?
Pro nás bylo putování velkým darem a radostí. Poprvé v životě jsme byli tak dlouho
sami spolu bez nutnosti něco organizovat.
Poutní systém to všechno udělal za nás.
Náš vklad byl pouze čas a odhodlání vyrazit. Otázku, proč jdeme na pouť nám položili také úředníci při vyřizování Credenciálu a na konci při vystavení ,,Compostely“, (osvědčení o vykonání pouti). Dostali jsme na výběr čtyři možnosti: První
náboženský, druhý osobní (duchovní),
třetí zdravotní a čtvrtý sportovní. To byly
důvody pro statistiku. Mnohem
důležitější však byly ty skutečné,
které pak peregrinos (jak se poutníci španělsky jmenují) v průběhu cesty sdílejí mezi sebou. Někomu trvalo i několik týdnů, než si
ty svoje důvody ujasnil a roztřídil.
Řada poutníků, kteří byli již na
cestě po několikáté, potvrdila, že
změny v jejich životech se udály
až po návratu domů.
Které důvody u poutníků převažovaly?
V minulosti chodili lidé na Svatojakubskou pouť převážně z náboženských důvodů, ale současná
podoba je úplně jiná. Podíl věřících poutníků nedosahuje ani
20 %.
Existuje poutnický pas?
Ten je pro poutníka nesmírně
důležitá věc. Ve výchozím místě
si ho za 2 Eura zakoupí, vyplní
a pak si v průběhu cesty nechává potvrdit, kudy právě prochází. Razítka jsou velmi originální
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a dostanou se v každé ubytovně, v kostele, ale také v barech kolem cesty. Razítka
s datem slouží jednak na památku, ale také
pro závěrečnou kontrolu v Santiagu pro
vystavení osvědčení o vykonání pouti.
Jak mohou poutníci cestovat?
Pěšky, na kole nebo jet na koni.
Jak je celá cesta zajištěná?
Začíná to turistickým značením (žlutou
šipkou nebo mušlí), sítí poutních ubytoven, které se jmenují Albergue, a dostatkem kvalitní pitné vody podél cesty.
Králové moudře nařídili, že obce a města
podél Camina (pouti) mají za povinnost
poskytnout pitnou vodu pro poutníky
zdarma.
Jak jste putovali?
Naše úvaha byla jednoduchá. Maximální
délka měsíc. Když odpočteme 2 dny na
cestu tam a dva dny na cestu zpět na vlastní putování zbývá 27 dnů. Když podělíme
750 km 27 dny, dostáváme 28 km nutný
průměr na každý den. Rezerva nula. Vypadá to děsivě, ale bylo to zvládnutelné.
Dalo se v měsíci červenci, kdy jsou ve
Španělsku velká vedra vůbec chodit?
Reálně nedalo. Musel se tomu přizpůsobit i denní režim. Vstávalo se hodně brzy.

Ve 4 hodiny. Start byl za tmy s čelovkou,
nejpozději v 5 hodin jsme už byli na cestě.
Průměrná rychlost byla cca 4 km / hod.
Takže na očekávaných 28 km bylo třeba počítat 7 hodin, s nějakou přestávkou
8 hodin. Snahou bylo dorazit na místo
nejpozději v jednu nebo o půl druhé. Zůstat v poledne někde ve stínu a čekat, až
skončí siesta a poklesne teplota, nebylo
vůbec praktické. To bychom museli čekat
až tak do sedmi hodin. Všichni poutníci
se chovali obdobně.
Kolik vážily vaše batohy?
My jsme byli náležitě poučeni a věci jsme
měli akorát. Příště bych určitě ještě škrtal,
ale nebylo by toho už moc. Já jsem doma
z recese všechno při balení vážil. Výsledek.
Zuzka měla necelých 8 kg a já 10 kg. Každá věc něco váží i když se to nezdá. Mobil,
nabíječka atd. Třeba jen hole váží 600g.
K tomu pak pití na cestu, řádově 1 až 2 litry. Pak nějaké jídlo, které jsme si koupili
buď na večeři, nebo na snídani. V součtu
jsem měl na zádech max. 12 až 13 kg, což
bylo snesitelné.
Jak se na své putování díváš s odstupem
času, co bys doporučil případným zájemcům?
Ani snad nedoporučil, spíše povzbudil.
O Caminu je dnes řada knih i průvodců.
Někteří si cestu rozdělí třeba nadvakrát. Řada poutníků nám řekla,
že si je Camino našlo samo. Několik let odolávali a nakonec vyrazili.
Nikdo toho ale nelitoval. Kilometry vypadají hrozivě, ale nejsou to
těžké valašské krpály. Stoupání je
rozloženo v desítkách kilometrů.
Poutník nějakou bolest musí vydržet. Odměna stojí za to. Hlavně
ta duchovní. Není to závod. Každý má své tempo a svoje osobní
originální Camino. Každý den na
cestě měl svůj smysl. Pokud by někdo o cestě uvažoval, ať se nebojí
ozvat - rád mu řeknu naše zkušenosti. Dnes je Camino poutnický
luxus. O to více se skláníme před
těmi, kteří tady putovali o pár století dříve. Mezi civilizací byly úseky dlouhé 60 až 90 km. A navíc na
konci nemohli nasednout do letadla a za pár hodin být doma. Museli provést matematickou operaci
krát dvě a namířit stejnou cestou
domů.
Děkuji za rozhovor.
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KŘÍŽOVKA
Tvaroženským katastrem je veden již téměř 30 let hlavní plynovod ze severní Moravy k Brnu. Při jeho rekonstrukci, která spočívala v bagrování nové rýhy pro mohutné potrubí, byl učiněn významný nález, o němž se rozepsal odborný tisk. V trati Pod kopcem
západně od obce nedaleko polní cesty směrem k Velaticím narazili dělníci na zděné ...(viz tajenka). Podařilo se je odkrýt dokonce
i se zachovalou klenbou a ohništěm s průduchy. Unikátní nález znovu potvrdil, že údolí mezi Santonem a Vinohrady mělo význam
pro nejstarší osídlení Tvarožné. Není jistě náhoda, že právě v Podkopčí začíná i historicky doložená ves Tvarožnice. Také dnešní obec
Tvarožná má dům s číslem 1 – Poláčkův – ve čtvrti Gastl, která je nejblíže této lokalitě.
VODOROVNĚ: A. Oplocený les; stupeň rychlosti; provolání slávy.- B. Potřeba kočího; rod houslařů; trnovníky; předložka.- C. Spojka; krátký
kabát; naše město; remis v šachu.- D. Výherní poukázka; polní míry; okovy; domácky Ludmila.- E. Tajenka.- F. Menší šelma; smlouvy; větřík;
ženské jméno.- G. Domácky Gabriela; asijský
stát; biografy; pres.- H. Moje; žok chmelu; dravá
ryba; oč.- I. Domácí zvíře; tryska; chytat (ryby).
SVISLE: 1. Ochrana zboží; tábor.- 2. Mikroskop
pro obě oči.- 3. Zrak; senoseč; přitakání.- 4. Pohodný; druh papouška; núbijská bavlna.- 5. Hořké žaludeční léky; pozemek.- 6. Rovněž; nemocný.- 7. Rusky „to“; druh karet.- 8. Římských
1001; projev úcty; SPZ aut Brna.- 9. Vlásenky;
konání (básnicky).- 10. Velkooké; obytné stavení.- 11. Hmotnost; stavební dílec.- 12. Areková
palma; přadná rostlina; souhlas.- 13. Osobní
zájmeno; krmivo; hon.- 14. Členové akademie.15. Příbuzná; starořecký zhýralec.
Pomůcka: asot, balot, ita, kas.
Autor: Ing. Ladislav Majer
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MINISTRANTI - ZELENÁ ZÁPLAVA ZAPLAVILA TELNICI :-)
O první neděli postní (14. února 2016) se sešla
ohromná skupina ministrantů z modřického a slavkovského děkanátu v telnické sportovní hale a sokolovně k poměření svých florbalových schopností. Už
podle počtu 22 přihlášených týmů se dalo tušit, že půjde o něco mimořádného… a myslím, že se sportovní
hala i sokolovna musela hodně snažit, aby se udržely
ve svých základech. Burácení povzbuzujících fanoušků
prověřovalo obě stavby permanentně. Sotva se fanoušci vešli do ochozů, všude byla hlava na hlavě. A velmi
často to navíc byla hlava zelená – to se právě Zelená
záplava opět převalila přes Telnici – je jich čím dál více?
Tentokrát už musel dojet snad celý PoŠuKov!
V takové atmosféře se více než 140 ministrantům
muselo hrát doslova nádherně. Letos jsme přivítali staré známé florbalisty ze Šlapanic, poprvé se zúčastnili
ministranti z Měnína, Křenovic a dokonce až ze vzdálené Osové
Bítýšky. Ve třech věkových kategoriích pak probíhaly o ten kulatý nesmysl líté boje, avšak všechny ve vší počestnosti a slušnosti.
Často byla k vidění gesta plná slušnosti a úcty, dokonce i přiznání
autora gólu k tomu, že jeho zásah byl neplatný (Adam Beneš z PoŠuKova si za to odnesl cenu fair-play – skvělé, Adame!). Jeden malý
špunt tak poctivě hlídal karuselové dveře ve sportovní hale, až za
to obdržel mimořádnou cenu pořadatelů: Matouš Nováček ze Syrovic, určitě tak ušetřil aspoň něco za topení v hale, díky Matouši!

V úžasné atmosféře v sokolovně vybojovali v kategorii I. stupně ZŠ prvenství vynikající borci ze Syrovic, kteří ve finále porazili
favority ze Šlapanic. Ve sportovní hale pak ještě před finálovými
zápasy předvedla své umění děvčata – roztleskávačky Zelené záplavy pod vedením Jitky Šmerdové – v bouřící hale si diváci vyžádali
opakování jejich krásného čísla. Souboje v kategorii II. stupně ZŠ
byly ve sportovní hale v průběhu celého turnaje velmi vyrovnané,
prokázala to nakonec i utkání play-off. Samotné finálové utkání
mezi Slavkovem B a PoŠuKovem C skončilo prakticky v poslední
sekundě zápasu, kdy padl teprve rozhodující
gól a následně na to zazněla píšťalka rozhodčího. V nejstarší kategorii středoškoláků se
sice utkali borci pouze ze třech týmů, přesto
tyto zápasy nepostrádaly napětí, vyrovnanost
a především sportovního ducha.
Oceněn byl Karel Barták z PoŠuKova
jako nejlepší brankář na turnaji a největší
počet gólů z PoŠuKova nastřílel Karel Devatter a David Škrob
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli, především z řad
telnické mládeže a všem spolupracujícím
rodičům, kněžím, rodičům, fanouškům či
báječným roztleskávačkám.
František Kroutil – telnický starosta
Petr Šmerda – vedoucí ministrantů

APLIKACE ČESKÁ OBEC
– LEPŠÍ PŘÍSTUP K INFORMACÍM PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO TELEFONU
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
nejlepší zdroj informací mezi občanem
a obcí je Zpravodaj a následně rozhlas.
U hlášení rozhlasem nastává problém pro
obyvatele obce, kteří nejsou v danou dobu
přítomní a hlášení neslyší. Sice se snažíme
umisťovat důležitá upozornění na webové
stránky obce, ale hledat informace po internetu se chce jen málokomu. Nabízí se možnost pořízení licence aplikace pro mobilní
telefony, která znamená okamžitý přístup

k důležitým informacím. Po stažení aplikace
„Česká obec“(zdarma) do chytrého mobilního telefonu získáte přehled o dění v obci,
hlášení rozhlasu či konání různých sportovních a kulturních akcí. Pokud si licence sjednají i okolní obce (Pozořice již systém využívají k velké spokojenosti občanů), získáte
přehled o všem, co Vás zajímá i v okolních
obcích. Obec sjedná licenci na 1 rok, po roce
vyhodnotíme, zda se tento způsob komunikace mezi občany a obcí osvědčila.
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POČET OBYVATEL
V naší obci žije 641
i noví občánci, kteří se v
mezi nás vítáme.
Pernica Kryštof
Sehnal David
Gillová Amálie
Kalužová Kamila
Kalužová Nikola
Dulik Adam
Duliková Petra
Čechurová Beata
Růžička Jakub
Morysová Zora
Hénková Veronika
Hének Robin
Kupčík Jan
Pokladník Vít

obyvatel, mezi nimi jsou
roce 2015 narodili a které
5.5.2015
13.5.2015
1.6.2015
21.6.2015
21.6.2015
2.8.2015
2.8.2015
28.9.2015
30.9.2015
8.11.2015
10.11.2015
10.11.2015
14.12.2015
17.12.2015

ÚMRTÍ V ROCE 2015 A 2016
Šmerdová Jarmila
Kratochvil Petr
Stejskalova Marie
Železný Josef
Kotvrdová Ludmila
Dvořáková Ludmila
Šmerdová Emilie
Pleva Vladimír

21.2.2015
8.4.2015
20.6.2015
13.8.2015
7.9.2015
9.11.2015
20.3.2016
20.3.2016

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

NAŠI JUBILANTI
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné
zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Hřebíčková Marie
Haiker Jiří
Wagner Josef
Terberová Františka
Petrášová Ivanka
Hlavatá Jana
Večeřová Ludmila
Kopecká Anna
Kobliha Oldřich
Zelinková Alena

92
85
75
75
70
70
70
65
60
60

DVOJČATA
Č
V dřívějších dobách bývalo narození dvojčat považováno za něco velmi
zvláštního. Byla opředena tajemstvím se spoustou záhad a pro jejich vysvětlení používala každá společnost způsob a metody odpovídající kulturní
a vědecké charakteristice doby.
V dnešní době vědy a techniky nás již narození dvojčat tak neudivuje.
Přesto, tak jak se nad kolébkou každého dítěte zamýšlíme nad jeho životním
příběhem, jaké bude mít vlásky, oči, povahu, při vyslovení pojmu dvojčat
jde vždy o záruku něčeho zajímavého, poutavého. A hned se také přidávají další otázky. Budou doopravdy k nerozeznání? Budou mít stejné záliby,
bude některé z nich chytřejší? Budou na sebe takoví sourozenci nějak výjimečně vázáni?
Z celosvětových statistik vyplývá, že průměrně připadají jedna dvojčata
na dvě stě padesát porodů. Takže pokud se v naší malé obci Kovalovice, kde
se průměrně ročně rodí 4 až 7 dětí, jsou pro nás tři páry dvojčátek počatých
přirozenou cestou opravdu cennou raritou, hodnou velké gratulace a zápisu
do kroniky.
Za nás, spoluobčany, přejeme Kamilce, Nikolce, Adámkovi, Peťce, Verunce a Robinovi hodně zdraví, šťastné vykročení do života a radostné
poznávání krás světa a rodičům hodně psychických a fyzických sil k jejich
dvojité radosti.
Jitka Šmerdová
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).

