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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
po letošním létě, které vlastně“ přišlo“
až začátkem září, Vás zdravím v třetím
letošním vydání Zpravodaje obce Kovalovice.
Školákům, hlavně prvňáčkům, přeji
mnoho úspěchů v následujícím školním
roce a nám rodičům hodně radosti z dosažených výsledků našich dětí.
Komplexní pozemkové úpravy, které
byly zahájeny v roce 2014, se konečně posunuly o kousek dál. Státním pozemkovým
úřadem pro JMK, pobočkou Brno, byla
vybrána Geodetická kancelář JBS s.r.o. se
sídlem ve Vyškově. Pracovníci zhotovitele
se v současné době pohybují v terénu katastru obce, zaměřují pozemky a vytyčují
pomocné body k pozemkovým úpravám.
O dalším průběhu pozemkových úprav
budete pravidelně informováni.

V průběhu prázdninových měsíců provedla firma Hicon – dopravní značení s.r.o.
Brno doplnění dopravních značek u místních komunikací, které již nevyhovovaly
současným předpisům. U kapličky bylo
umístěno dopravní zrcadlo pro lepší výhled z křižovatky. Svislé i vodorovné značení bylo provedeno dle pasportu dopravního značení obce Kovalovice, který musel
být schválen dopravní policií a odborem
dopravy MěÚ Šlapanice. Vodorovné značení není tedy výmyslem někoho z nás, ale
je nutností řešení dle příslušných institucí.
Zbývá ještě osadit ukazatel rychlosti v
části obce „Velešovská“, které bude provedeno do měsíce.
Realizace těchto opatření zlepšení dopravní situace v obci je částečně hrazena z
dotace JMK a to ve výši 77.000,- Kč.

Pořadí dle návštěvnosti:
1. rok 2013 – 22.913 návšť. 4. rok 2012 – 17.983 návšť. 7.rok 2011 – 14.641 návšť.
2. rok 2009 – 18.645 návšť. 5.rok 2010 – 17.690 návšť.

8.rok 2008 – 13.864 návšť.

3. rok 2015 – 18.107 návšť. 6.rok 2016 – 14.641 návšt.

9.rok 2007 – 13.190 návšť.
10.rok 2014 - 12.853 návšť.

V nejbližších dnech bude zahájena výstavba dešťové kanalizace v části obce „Za
Dvorem“ a „ Za Školou“ včetně prodloužení splaškové kanalizace „Za Školou“. V
dotčených částech obce bude tedy omezen
nebo zcela vyloučen provoz vozidel. Na
základě výběrového řízení bude provádět
práce firma Mobiko plus s.r.o., kterou mnozí znáte z výstavby splaškové kanalizace v
letech 2008 – 2010. Ukončení výstavby této
akce bude v květnu 2017. Upozorňujeme
majitele přilehlých pozemků, že zhotovení
přípojek splaškové kanalizace je nutností, přípojky si majitelé budou hradit sami.
Dešťová kanalizace je především kvůli odvodnění budoucí vozovky. Každý rodinný
dům by měl mít dešťové vody vyřešeny
vsakem na vlastním pozemku. Umožníme
zájemcům napojení přepadu ze vsakovací
jímky do dešťové kanalizace (hradí majitel
pozemku), ale v zredukovaném profilu, aby
nedošlo k zahlcení hlavního řádu. Investorem páteřní sítě je Svazek pro vodovody a
kanalizace Šlapanicko, obec bude splácet
náklady za vybudování Svazku Šlapanicko
dle smlouvy.
Předem děkuji všem za vstřícnost a trpělivost, protože každá podobná stavba se
neobejde bez komplikací s parkováním a
průjezdností ulice.
Ještě ohlédnutí za uplynulou, letos jubilejní, desátou koupací sezónou biotopu.
Někomu by se možná zdálo, že léto bylo
teplé. Ale v případě, že provozujete zařízení jako je koupaliště, kemp či letní restaurace, díváte se na počasí trošku jinak.
V dnešní době chodí lidé v hojném počtu
k vodě jen tehdy, když je teplota kolem 30°
C a svítí slunce, což zrovna nebyl případ
letošního léta. Ještě koncem srpna to vypadalo, že bude koupací sezóna nejhorší
za 10 let provozu, nakonec však neuvěřitelné teploty a dny plné slunce do poloviny
září posunuly letošní sezónu do lepší poloviny historie návštěvnosti biotopu. Pro
zajímavost předkládám statistiku níže.
Závěrem Vám přeji příjemné podzimní dny bez mlh a plískanic
Milan Blahák, starosta
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.14/2016
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 18.8.2016
Zastupitelstvo obce konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je
tedy usnášeníschopné.
Zvolilo:
- zapisovatelem: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu: Jana
Blahu a Petra Filipa – usnesení č.1/14/16

-

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/14/16
- schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č.64 v k.ú.Kovalovice.
Nákup pozemku o výměře 8 m2, ostatní plocha od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, za kupní cenu 1.210,-Kč - usnesení
č. 3/14/16
- schvaluje dodavatele ukazatele rychlosti se zobrazením regis-

-

-

-

trační značky a kamerovým systémem firmu DOSIP Servis
s.r.o. Krahulov 37, 675 21 Okřížky, IČ:27720713 za cenu
149.919,-Kč – usnesení č.4/14/16
schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok
2017 ve výši 32.000,-Kč – usnesení č.5/14/16
schvaluje finanční dar ve výši 2.000,-Kč pro potřeby mateřské
školky – usnesení č.6/14/16
bere na vědomí informace o rozpočtových opatření č.1,2,3 –
usnesení č.7/14/16
schvaluje snížení nájemného z původních 10.000,-Kč na
5.000,-Kč za nájem na stánku občerstvení na koupacím
biotopu za měsíc srpen z důvodu velmi špatného počasí. –
usnesení č.8/14/16.
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016
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MŠ KOVALOVICE
BERUŠKA OPĚT NOVĚJŠÍ…
Ve čtvrtek 1.9.2016 se naše mateřinka otevřela opět v novém
… pro 52 příchozích dětí.
Již ve středu 31.8.2016 mohli rodiče na první informativní
schůzce zjistit další změny. Vzhledem k tomu, že i o prázdninách
se opět hodně pracovalo (v prvním patře jsou nové elektrické
rozvody) celé první patro je nově vymalováno.
Naše poděkování patří panu starostovi obce Kovalovice a
zastupitelům, kteří se snaží pro naše děti dělat stále to nejlepší.
Poděkování patří samozřejmě i provozním zaměstnancům, kteří
zvládli velký úklid po malování.
Ve čtvrtek 1.9.2016 přišlo 18 nových dětí, do školky se už těšily, tudíž atmosféra byla první dny velmi příjemná. Paní učitelky
připravily novou výzdobu a vkusně upravené třídy. Do třídy Ježků přišlo 11 nových dětí a do třídy Žabiček 7 nových dětí.
A co bude v tomto školním roce nového??
Pravidelná logopedická péče 1x týdně pod vedením paní učitelky Petry Stejskalové, která získala odborný certifikát na prevenci logopedických vad. Dále pravidelná příprava předškoláků

na obou třídách 1x týdně. Nabídka nových kroužků - k angličtině a tanečkům nabízíme jogu pro děti a flétnu.
O Žabičky se v tomto školním roce bude svědomitě starat
paní učitelka Petra Stejskalová a paní učitelka Hana Volková. Ve
třídě Ježků se budou děti potkávat s paní učitelkou Soňou Hromkovou a paní ředitelkou Helenou Skolkovou. V kuchyni budou
připravovat dobroty vedoucí školní jídelny paní Kateřina Plevová a paní Radka Viktorinová. O čistotu a krásné prostředí v celé
MŠ pečuje již mnoho let paní Jitka Čulíková.
S beruškou Mášou začínáme tedy pátý společný rok – tentokráte rok pohádek, hradů, princezen, princů a rytířů. Budeme si
povídat o tom, co všechno má správný princ a princezna umět,
kde žili a jací byli…. Byli stateční, odvážní, samostatní, uměli si
pomáhat a byli spravedliví … dokázali zatančit tanec princů a
princezen, uměli dobře zpívat pohádkové písničky. Každý měl
své jméno. Naše celoroční úsilí bude završeno opět velkou za
(hradní) slavností.
Společný rok uplyne jako zázračná pohádková voda v řece
… a my se těšíme na příjemnou spolupráci s rodiči.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Viničné Šumice jsme o hlavních
prázdninách poskytli zaměstnaným rodičům 14-denní prázdninový provoz. V červenci byla týden otevřená MŠ Viničné
Šumice pro děti z našich obcí a MŠ Kovalovice fungovala již v
přípravném srpnovém týdnu pro 20 přihlášených dětí. Věříme,
že naše spolupráce bude pokračovat i v příštích obdobích.

SEZONA PLAVÁNÍ
PRO NÁS ZATÍM NEKONČÍ…
Již ve středu 14.9.2016 zahájily přihlášené děti přesuny do
plaveckého areálu Vyškov, kde se účastní 9ti lekcí plaveckého
kurzu. Kurz je vždy vhodný pro předškoláky, neboť se vstupem
do ZŠ je čekají hodiny plavání v rámci tělesné výchovy. Děti se
učí nebát se vody a základy plavání. O tento kurz je každoročně
velký zájem.

I KULTURNÍ VYŽITÍ JE DŮLEŽITÉ…

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ NEJEN PRO DĚTI

Vzhledem k trvajícímu adaptačnímu období nových dětí
– pro ně bylo vhodnější zůstat zatím ve známém prostředí
MŠ. Ostatní děti v počtu 30 (někteří poprvé) vyjely ve čtvrtek
22.9.2016 do brněnského divadla Radost zhlédnout představení Sněhurka a sedm trpaslíků…..všem se pohádka, loutky
i herci moc líbili a byl to opravdu nezapomenutelný zážitek.

Děti si každoročně zvykají po prázdninách na denní pravidelný režim v MŠ. Stejně tak se adaptují i jejich rodiče, kteří
se snaží sledovat spoustu nových informací, jak na nástěnkách, tak na webových stránkách MŠ. Některým se daří lépe,
některým hůře……i oni se musí zadaptovat a zvyknout si, že
informace se mění, je jich hodně a jsou pro ně důležité. Proto
stále apelujeme na rodiče: Čtěte, prosím! Informace jsou vám
předkládány s velkým předstihem, předejdete tak častým nedorozuměním. Děkujeme. Více z dění ze školky se dozvíte na
našich webových stránkách www.ms-kovalovice.webnode.cz
Stránku připravila Mgr. Helena Skolková
Ing. Markéta Hynková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
MALÁ VZPOMÍNKA NA KONEC
MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
DEN BEZ ÚRAZU
Ve škole nás navštívili lektoři z Fantázie. Pod jejich vedením
děti plnily různé aktivity prevence, bezpečného chování a záchrany
osob. Na každém stanovišti získávaly jeden dílek do sanitky. Po nasbírání všech dílků a vyluštění výsledného hesla obdržely odměnu.

FARMA EDEN
Navštívili jsme farmu poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Děti si
prohlédly hospodářská zvířátka, povozily se na koni, plnily různé
úkoly a povídaly si o přírodě. Byl to pěkný výlet na závěr školního
roku.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ANEB BYLI JSME A POJEDEME ZASE
Šumická škola se do přírody nikdy moc
nehrnula, ono také, kam ještě jezdit, když
máme les přes ulici a rybník za rohem.
Dlouho se nám zdálo, že nesnáze spojené s
vyučováním a hlavně s hlídáním dětí mimo
školní budovu jsou vyšší než benefit, který
pobyt venku přináší. Vloni se naše dvě kolegyně rozhodly, že do toho půjdou a koncem
září sbalily dvě třídy dětí a užily si pěkný týden. Samozřejmě, žáci ostatních tříd to těžko rozdýchávali – oni můžou a my ne, proč
také nejedeme… Reference kolegyň na ubytování a prostředí byly velmi povzbuzující, a
tak jsme s páťáky a čtvrťáky vyjeli rovněž, ale
až koncem června, kdy už toho k učení příliš
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nezbývá a počasí je stálé. Bylo, až do dne odjezdu. Za setrvalého lijáku jsme se pokoušeli
vecpat do autobusu děti, jejich zavazadla,
školní vybavení a několik pedagogických
pracovníků. To nám to pěkně začíná. Rodiče pod deštníky také vypadali zádumčivě
a přemýšleli, jestli se jim podaří nachlazené
děti vyléčit dřív, než jim začne dovolená. To
byla první a poslední nesnáz naší školně-přírodní anabáze, neboť liják přestal někde
za Zlínem a Beskydy nás uvítaly sluníčkem.
Také děti nám zřejmě po cestě někdo vyměnil, protože z autobusu vystoupili ostřílení cestovatelé, každý popadl své zavazadlo,
zamířil do přiděleného pokoje a odsouhlasil,

že za hodinu bude v jídelně. Takhle hladce
děti ve škole nefungují. No, to je jenom ze
začátku, až se zahřejí na provozní teplotu,
zase začnou věčné hádky a odmlouvání…
Nezačalo a týden v šíři divů pokračoval. V
jídelně děti skutečně snědly všechno jídlo
a chodily si přidat, ale když odešly, Jakub
se rozhlédl a posbíral nádobí, které někteří nechali na stolech, srovnal židle a teprve
potom opustil místnost. My učitelé jsme se
probrali ze šoku, až když nám pan vedoucí
hotelu řekl, že takhle vychované děti tady
ještě neměl. U dalšího jídla už Kubův příklad následovaly i další děti.
Mimochodem, pan a paní vedoucí byli
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také naprosto neskuteční. Nejenže s námi
konzultovali každé jídlo a čas, kdy ho budeme chtít zkonzumovat, ale brali v potaz,
že děti „lécú po venku“ dlouho do večera a
vždycky nachystali ještě pomazánky a pečivo, aby se každý dojedl podle libosti. Nebo
dítě s bezlepkovou dietou, nejenže mu vařili
každé jídlo zvlášť, včetně bezlepkových palačinek, ale mysleli na něj i při výletech, kdy
ostatní dostávali tatranky, ten „s tú dietú“ si
pochutnával na jablíčkách. Jedete na výlet?
Tož to budú mít děcka hlad, tak dostanú
chleba s řízkem, oplatky, ovoce, pitíčka a
vemte s sebú i do zásoby, tož nejedí všichni
stejně. Chcete mít táborák? Nachystané hora
špekáčků, byli jsme pro ně u našeho řezníka,
ten to nešidí, chleba, rohlíky, limonáda tekla proudem, když budete mít málo, přijďte
si pro další. Noční stezka odvahy? A kudy
chcete jít? Pojďte mi to ukázat a já vám poradím, řekl pan vedoucí, naložil paní ředitelku
do auta a vymysleli stezku jako z pohádky.
Stezka odvahy dopadla výborně, protože
jsme neztratili žádné dítě. Spousta statečných žáků procházela noční les osamoceně,
ale spousta dalších dala přednost doprovodu dospělého. To nic nebylo, vůbec jsme se
nebáli, prohlašovali potom v bezpečí hotelu.
My dospělí jsme se báli hodně, ale když jsme
měli děti v pořádku doma, tak jsme také
mohli frajeřit – měli jsme stezku udělat náročnější… Ráno nikdo nevstal na rozcvičku.
Mimochodem, od rozcviček jsem si slibovala více. Jako člověk, který v životě na škole
v přírodě nebyl, ale zato absolvoval spoustu táborů, jsem dychtila běhat ranní rosou,
skákat přes pařezy… kolegyně mně řekly, že
takhle ne, a jedině paní ředitelka se zdravotnicí Evou byly ochotny se mnou vyhnat reptající rozespalé školáčky do ranní rosy a dovádět po lese. Po dvou minutách se to začalo
líbit i dětem, a když se takhle po ránu člověk
proběhne a zahraje si pár pohybových her,
snídaně chutná mnohem lépe.
Samozřejmě, že jsme se učili. Víte kolik
hus a myší dá dohromady jeden pes a tři
kočky? Nevíte? No, nás některé výpočty také
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překvapily, protože matematika podle Hejného, může mít více řešení. Takže jsme s dětmi ohnivě diskutovali o správnosti jejich odpovědí a těm malým počtářům dalo vždycky
hodně práce přesvědčit pomaleji myslící
mozky dospělých, že i tak je to možné. Nebo
je výhodnější si koupit kancelářskou sponku,
když jich je v nabídce dvanáct nebo papírový
kapesník, kterých je devět? Hra Přístavy. Je
založena na fungování nabídky a poptávky,
a ačkoliv se počítá jenom do dvaceti, často
máte pocit, že i tak je toho moc. A jak se
skládá báseň na pochodu? Těžko. Ale některé poetické výtvory byly luxusní. Můžete si
je přečíst na našich webových stránkách, což
byl jediný zdroj informací, který byl rodičům k dispozici. Děti nechaly doma telefony
a rodiče byli natolik skvělí, že nám učitelům
nevolali, ale trpělivě vyčkávali na každodenní zpravodajství, slovem i obrazem, které se
objevovalo na našem webu. Když jsme už po
několikáté hledali část dětí a paní ředitelku,
a našli jsme ji s noťasem, obklopenou klubkem dětí jako koťaty, jak sestavují zprávu pro
rodiče, smířili jsme se s takřka permanentním tokem informací.
Víte, jaké to je dostat cestou z Radhoště
cizopasníka? Překvapující, což by vám mohlo potvrdit několik starších občanek a jedna
či dvě ovce. A samozřejmě skoro všichni
dospěláci naší výpravy. To bylo tak. Vylezli
jsme na Radhošť, bohatě posvačili, poko-

chali se panorámaty, a že se vydáme zvolna
na cestu dolů. Kolegyně Klárka nám však
každému dala prádelní kolíček a vysvětlila
nám, že je to cizopasník a že se ho musíme zbavit tak, že ho někomu připneme. A
jako se přisává nenápadně klíště, musí i náš
kolíček postihnout nic netušící oběť. Tudíž
se cesta z Radhoště změnila na divoké manévry. Už u sochy Cyrila a Metoděje jsem
měla deset cizopasníků na batohu. Naštěstí
některé děti mi je odebíraly, aby mohly hrát
dál, ovšem jiné mi je zase připínaly… Co
vám budu vykládat, když už to nešlo jinak,
vtáhly děti do hry nic netušící kolemjdoucí,
a tak se po návratu z vycházky pár seniorek
určitě divilo, kde že se v Beskydech tak hojně
vyskytují kolíčky na prádlo. O ovcích raději
nemluvím.
Hry, vycházky, fotbal, jarmark, výroba
vlněných bambulek, divadelní představení,
diskotéka, výlety, jeden by ani nevěřil, co
všechno se dá stihnout za necelých pět dnů.
A kolik jsme toho nestihli, protože den má
jenom čtyřiadvacet hodin a také se někdy
musí spát…
Škola v přírodě se dá prožít různě. Já
jsem měla pocit, že se vracím z dovolené s
bezvadnou partou lidí, a je úplně jedno, že
většina z nich byla desetiletých. Užili jsme si
to a pojedeme zase.
S pozdravem,
vaše Miriam Lerchová

STÁLO TO ZA TO
Konec školního roku byl plný nadšení. Nejen, že
jsme zhodnotili naše školní tříleté společné úsilí velmi
kladně, ale také se nám navíc povedlo uspět v soutěži MEA. Dali jsme do toho skutečně velké odhodlání dotáhnout věci do konce a ono se to vyplatilo. Jak
jsme naložili s výhrou? Udělali jsme radost nejen sobě
koupí různých dárků a většinu výhry jsme investovali
do celodenního výletu do lanového centra v Březové.
Byl to den plný odvahy, spolupráce, zábavy! Máme na
co vzpomínat!
Hana Kleisová
5
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ŠKOLNÍ DRUŽINA…
… je místo, kam se děti těší na odpočinek po náročném vyučovacím dnu. Zde
mohou nerušeně pobývat u her, zajímavé
četby, u výtvarných činností, mohou si jen
tak povídat s kamarády, sportovat, soutěžit, zpívat a tančit. Z nabízených aktivit si
vybere každý dle svých zájmů a potřeb.
Druhé pololetí školního roku bylo naplněno zábavou, relaxací i sportem. Jako
každý rok, tak i letos jsme únor prožívali
přípravami na masopust. Užili jsme si ho
se všemi jeho zvyklostmi, včetně konzumace výborných masopustních koblih.
Protože pohyb je pro nás přirozený, tak
jsme cvičili, skákali, běhali, lezli a šplhali, povídali si o sportu a sportování. Pro
mladší kamarády jsme zdramatizovali
pohádky, zahráli na hudební nástroje,
vyprávěli vtipy.
Co to šumí? Co se děje? Jaro táhne
přes závěje! A byl tu březen. První jarní paprsky a petrklíče nás vytáhly ven,
sledovali jsme zázraky dějící se v přírodě. Již se stalo dobrou tradicí vynášení
Smrtky, Mařeny, Moreny či Smrtholky.
Značná část činností se vztahovala k
době velikonoční. Návštěvou knihovny

a častou četbou jsme naplnili heslo „Březen – měsíc knihy“.
Duben na nás působil jako rozmarný
kouzelník. Mávnul proutkem – svítilo slunce, mávnul podruhé – zadul studený vítr.
Ale to nám nebránilo v poslechu ptačího štěbetání ve větvích stromů nebo návštěvě nové
hasičské zbrojnice v naší obci. Dopravní
projekt „Dej pozor, červená!“ jsme realizovali v teorii i praxi, stejně jako celodružinový
projekt věnovaný svátku životního prostředí „Den Země“. Zda jsme supermani nebo
bambulové, jsme si ověřili v netradičních
soutěžích. V době „magické noci“ probíhaly
čarodějnické reje, hry a kejkle.

V květnu již bylo jaro v plném proudu, zdobily jej květy, linuly se vůně. Květy
i květiny jsme věnovali našim maminkám
k svátku, byly též námětem výtvarné soutěže. Veselá jako samo jaro byla přehlídka
pokrývek hlavy „Modes robes“ i průběh
projektu „Kulturně žít a tvořit“. Navštívili
jsme obecní úřad a vydali se opět čerpat
moudrost a vědomosti mezi knihy, tentokrát do krásné a moderní knihovny v nové
víceúčelové budově naší obce. Děkujeme
všem, kteří nám věnovali při exkurzích
svůj drahocenný čas.
A nastoupil červen plný třešní a jahod,
čas dlouhých dnů a krátkých nocí. A my
jsme chtěli tyto dny využít co nejlépe, a
tak jsme pobývali na sluníčku, opalovali
se, kreslili na chodník, hráli badminton,
fotbal nebo volejbal. Poznávali jsme byliny a hovořili o jejich využití. Zajímali jsme
se o otázku prevence návykových látek a
připomenuli si bezpečnost při koupání,
cestování a skotačení v době volna. Všichni společně jsme vyhlíželi prázdniny. A
když zaťukaly na dveře, jednohlasně jsme
zvolali: „Hurá za dobrodružstvím!“.
Tamara Kalábová

TAK UŽ NÁM TO ZASE ZAČALO…
dětem, rodičům, leckde i prarodičům, nám učitelům a taky
všem provozním zaměstnancům. Nový školní rok. Pro některé
teprve první ve škole – pro naše prvňáčky. A že jich letos máme!
Prvního září jsme přivítali dvacet šest dětí, jedenáct holčiček a
patnáct kluků. Naštěstí nám s jejich přivítáním ve škole pomohli
naši hosté: pan starosta Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák,
paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová.
Možná sledujete v médiích, co všechno nesmí ve správné
škole chybět: informační, sociální a finanční gramotnost, inkluze, environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech, multikulturní výchova, dopravní výchova, prevence rizikového chování, výchova ke zdravému způ-
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sobu života, atd. Věřte nebo ne, na tohle všechno se u nás ve škole
snažíme dbát. A při tom všem nezapomínáme na to hlavní: učit,
vést děti k získávání základních znalostí a dovedností! Taky se se
snažíme, aby k nám děti chodily rády, aby se u nás cítily dobře,
pokud je něco trápí, aby se nebály svěřit se, aby děti navzájem
mezi sebou i s námi dospělými uměly dobře komunikovat, abychom se všichni k sobě vůbec hezky a slušně chovali a navzájem
se respektovali.
Milí žáčci, vážení rodiče a kolegyně, dovolte, abych vám
popřála úspěšné vykročení do nového školního roku, pevné
zdraví a pohodu.
Olga Růžičková
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STROMÍK
Když ve vzduchu zavoní mošt z padaných
jablek, vzduch zezlátne a všechny lesní cesty někdo za jedinou noc pokryje žlutými peršany ze
spadaného listí, znamená to, že prázdniny jsou
definitivně za námi a začal nový školní rok.
Ve Stromíku jsme se letos sešli chudší o patnáct dětí, které si touto dobou už ve škole užívají radost z poznávání a učení. Místa školáků
zaujaly nové děti a s rolí velkých předškolních
dětí se seznamují ti, kteří ještě před pár měsíci
občas plakali, když se měli ráno rozloučit s maminkou a zůstat na ten školkový svět sami.
Teď jim začal poslední rok, kdy je třeba tolik
se toho naučit! Potřebují umět trpělivě naslouchat i srozumitelně vyprávět, s úctou a respektem se domluvit s kamarády i dospělými, ozvat
se, když už nevím kudy dál a také poznat, kdy je
nutné zapřít sám sebe a podat pomocnou ruku
slabšímu. Také musí slézt všechny stromy v lese,
nožíkem vyřezat desítky figurek z kůry, přeskočit všechny potoky v lese a umět se zasmát vodě
v botě. A je jen na nich, aby do lesních her a
dobrodružství uvedli svoje nové malé kamarády.
Zatímco děti zdolávají překážky v lese, rodiče možná znepokojují překážky, které kladou
zákonodárci
alternativnímu předškolnímu
vzdělávání. Dobrou zprávou však je, že zdravý
rozum vítězí i na místech nejvyšších a k novele
školského zákona je již k připomínkám připravena vyhláška, dle které je možné, aby děti i nadále realizovaly předškolní vzdělávání v lesních
mateřských školách, přičemž budou vedeny v
režimu domácího vzdělávání.
Stromík nabízí pestré předškolní vzdělávání.
Kombinuje jak přípravu v přírodě, tak práci
s pomocí standartních metodických a didaktických materiálů.
Krásný podzimní čas Vám za DLK Stromík
přeje Tereza Jiráčková

JEDNOTA SOKOL KOVALOVICE
NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
Úvodem bychom se chtěli zmínit o dětském letním
minitáboru, který se nám již potřetí podařilo před začátkem prázdnin zorganizovat na zdejším biotopu. Pod
vedením Tomáše Dudka zde děti spolu se svými rodiči
strávili děti příjemný víkend. Pár základních informací
najdete v samostatném příspěvku.
Další naše akce byla rovněž věnována těm nejmenším. První zářijový víkend jsme uspořádali již popáté
tradiční dětské sportovní dopoledne. V sedmi věkových
kategoriích se utkalo v různých sportovních disciplínách celkem 35 dětí, což je rekordní účast.

Zde jsou výsledky:
Předškolačky: 1. Klárka Štanglová, 2. Bětuška Gillová, 3. Lucinka Krejčí
Předškoláci: 1. Josef Palcer, 2. Daniel Blahák, 3. Pavel Divácký
Mladší školačky: 1. Anežka Gillová, 2. Terezka Mendlová, 3. Maruška Šmerdová
Mladší školáci: 1. Tomáš Sehnal, 2. Martin Koláček, 3. David Hořava
Starší školačky: 1. Lada Sukovatá, 2. Jana Sedláčková, 3. Adéla Pokorová
Starší školáci: 1. Štěpán Dudek, 2. Michal Pokora, 3. Jiří Palcer
Puberťáci: 1. Marek Martauz, 2. Jan Kohout
Miroslav Vlach
starosta TJ
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FOTOREPORTÁŽ Z MINITÁBORA RODIČŮ S DĚTMI
NA BIOTOPU KOVALOVICE – ČERVEN 2016
V pátek v 19 hodin proběhl nástup všech účastníků, kteří složili
táborovýý slib a vztyčili
y jsme
j
táborovou vlajku.
j

Celkem se na táboře sešlo 17 dětí, 4 rodiče, 4 vedoucí a 2 kuchaři.

Po zažehnutí táborového ohně jsme začali s přípravou první
večeře – opékáním špekáčků.
Po setmění jsme se rozdělili děti do 2 skupin – mladší a starší a vydali se na stezku odvahy.
V sobotu ráno po snídani, vyzbrojeni teplým oblečením, přilbami a baterkami, jsme vyrazili do jeskyní. Zkušeným průvodcem
nám byl Stáňa Žemla. Jeskyni Pekárnu jsme prošli všichni, ale k
říčce v Netopýrce se vydali jen ti nejodvážnější.
Výborný oběd, který nám připravila Monika Hulmanová a
servíroval Marek Kousalík, jsme snědli přímo u Netopýrky.

Posledním dnem našeho minitábora byla neděle. Každý účasty
ník dostal p
pamětní list a vybral
si malýý dárek.

Sobotní pozdní odpoledne jsme zakončili sportovními soutěžemi družstev.

Děk
Dě
k j
š sponzorům
ů –M
k iK
lík i a Pekárně
P ká ě
Děkujeme
všem
Markovi
Kousalíkovi
Kulhánek a Drápal z Viničných Šumic.
Také děkujeme všem rodičům, kteří pomáhali s organizací tábora a těšíme už na další společnou akci příští rok.
Tomáš Dudek za TJ Sokol Kovalovice
8
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HASIČI MLÁDEŽ
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ SDH KOVALOVICE
OD ZÁŘÍ DO ŘÍJNA 2016:
28. 9. 2016 BRANNÝ ZÁVOD TVAROŽNÁ
Na svátek svatého Václava jsme se zúčastnili branného závodu ve Tvarožné,
kde dvoučlenné hlídky plní jednotlivé disciplíny (střelba ze vzduchovky, topografie,

zdravověda, překonání překážky a požární
ochrana) na dvoukilometrové trati v okolí
Santonu. Tento závod bereme jako prověření našich schopností před okresním ko-

lem hry Plamen.
Výsledky:
AdamVinohradský + Vojta David 4. místo
Tomáš Sedláček + Matyáš Filip 9. místo

1. 10. 2016 ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI HOSTĚNICE
V sobotu 1. října se oddíl mladých
hasičů zúčastnil podzimního kola hry
Plamen. Na tříkilometrové trati žáci plní
úkoly z topografie, zdravovědy, požární
ochrany, střílí ze vzduchovky a překonávají krátký úsek po laně. Za krásného počasí jsme v konkurenci 24 družstev starších
žáků z celého okresu vybojovali krásné 6.
místo. V kategorii dorostu jsme tentokrát
měli pouze jediného zástupce – Lukáše
Andrysíka.
Účastníci:
Michal Andrysík, Marek Martauz,
Adam Vinohradský, Matyáš Filip a Vojta
David.
Lukáš Andrysík
Touto akcí byla uzavřena sezóna soutěží venku a my se teď zaměříme na přípravu
na oblíbené soutěže v uzlování, které nás
čekají v průběhu celé zimy.
Pavel Martauz

HASIČI
Další zastávkou v našem soutěžním
kalendáři byly Řícmanice, kam jsme zavítali 16. července. Zde se nám prozatím vždy podařilo vybojovat první nebo
druhé místo. Že tomu ani letos nebude
jinak, jsme věděli hned po zahájení soutěže. Mimo domácího týmu a nás totiž v
kategorii mužů už nikdo další nestartoval.
To byla velká škoda, protože v posledních
letech měla soutěž co do počtu týmů i kvality vzestupnou tendenci.
Po dohodě obou týmů byl počet startujících členů v jednotlivých disciplínách
navýšen, a tak si mohli ostrý start na soutěži vyzkoušet především všichni noví
soutěžící. Po prvních dvou disciplínách
byl součet nejlepších časů obou týmů
prakticky vyrovnaný. V požárním útoku

jsme nakonec vítězství překlopili na naši
stranu a mohli pokračovat na vítězné vlně.
Za náš tým startovali: Lukáš Andrysík,
Vladimír Filip, Martin Jedlička, Petr Jedlička, Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Marek
Šmerda, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
3. září jsme se vypravili do Březníku,
kam se nám tentokrát podařilo vyslat dva
týmy. Do kompletního počtu 14 osob
nám sice jedna osoba chyběla, pořadatelé nám však umožnili, aby jeden z členů
soutěžil v obou týmech. Tento úkol připadl na Patrika Lva. První tým obhajoval
loňské vítězství, v druhém týmu pak o co
nejlepší umístění bojoval mix zkušených
matadorů i úplných nováčků. Nedostatek
zkušeností nakonec druhý tým připravil
o umístění na bedně, byť se za svůj výkon

rozhodně nemuseli stydět. Konkurence
však byla letos kvalitní, a tak slibný čas
3:51 stačil až na páté místo z celkového
počtu sedmi soutěžních družstev.
Jako obhájci loňského vítězství jsme
na trať vyrazili až jako poslední. V té době
jsme již věděli, že bez nadstandardního výkonu můžeme na první místo zapomenout.
Domácí tým totiž těsně před námi docílil pěkného času 3:28 znamenající v dané
chvíli průběžné první místo. Po celou dobu
našeho soutěžního pokusu jsme se s domácími přetahovali o celkové vítězství. Před
příjezdem k poslední disciplíně, požárnímu útoku, jsme na domácí ztráceli několik
sekund. Bleskově provedený útok nám však
nakonec zajistil prvním místo s časem 3:25,
tedy jen o tři sekundy od domácích.
9
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V příštím roce se budeme opět snažit
vyrazit do Březníku ve dvou týmech, protože se jedná nejzajímavější a současně i
nejnáročnější soutěž v roce, která především nové členy posune o velký krok
kupředu. Vítězný tým tvořili: Patrik Lev,
Tomáš Martauz, Marek Šmerda, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa. V druhém týmu bojovali:
Lukáš Andrysík, Vladimír Filip, Petr Jedlička, Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Aleš Valehrach a Tomáš Varta.

3/2016
Hned o týden později jsme se premiérově zúčasnili soutěže v Rašovicích. Zde se 10.
září konala soutěž simulující klasický zásah
se spoustou překážek na trati. Vzhledem k
drobné úpravě pravidel těsně před soutěží
jsme museli na poslední chvíli pozměnit
naši původní taktiku. I tak se nám soutěžní
pokus relativně povedl a po jeho dokončení
jsme se ujali průběžného vedení.
O to nás v samotném závěru mohl
připravit domácí tým, zamotaná hadice
na levém proudu však ambice domácích

řezání trámku v podání našeho druhého týmu na soutěži v Březníku

naprosto zhatila. Způsobená časová ztráta je navíc odsunula až na poslední sedmé místo. Náš premiérový start na této
soutěži tak nakonec skončil vítězstvím.
Do příštího ročníku máme ovšem stále co
zlepšovat. V našem týmu soutěžili: Lukáš
Andrysík, Vladimír Filip, Petr Jedlička,
Tomáš Martauz, Marek Šmerda, Tomáš
Šmerda a Oldřich Večeřa.
Více informací naleznete na našich
stránkách: http://sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa

společná fotka po soutěži v Řícmanicích

SKAUTI
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory. Letos pořádalo skautské středisko Pozořice tři čtrnáctidenní
a tři kratší tábory, z toho tři na našem hlavním tábořišti v údolí
Rakovce u Bukovinky. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte v následujících řádcích.
Naši členové se také zúčastnili vzdělávacích akcí – Rádcovského tábora sv. Jiří, Vůdcovského lesního
kurzu Gong a Ekumenické lesní školy.
Letošní skautský tábor se konal od 24.
7. do 5. 8. již tradičně v Rakoveckém údolí poblíž Bukovinky. Zúčastnilo se ho 31
dětí z chlapeckého i dívčího oddílu spolu
s týmem dvanácti vedoucích. Protože letos celou naší vlastí rezonují připomínky
700. výročí narození Karla IV., byla touto
událostí inspirována i celotáborová hra.
Táborníci si vyzkoušeli například stavbu Karlova mostu z přírodních materiálů
nebo tvorbu rodových erbů. Nechyběly ani
šlechtické intriky a lítý boj o nadvládu ve
Svaté říši římské.
V polovině tábora jsme podnikli společný výlet na kolech k Rudickému propadání a poté jsme se zchladili v zatopeném
pískovém lomu. Poučné zpestření nám
10

připravili hasiči z Račic, kteří v rámci přednášky o první pomoci
a boji s ohněm přivezli na ukázku i hasičskou techniku.
Novinkou letošního tábora byla nová prostorná jídelna a teepee nejen pro večerní posezení. Nechyběl ani slavnostní slibový
oheň, u kterého někteří skládali svůj skautský slib.
Vojtěch Dvořáček,
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice
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RÁDCOVSKÝ TÁBOR SVATÉHO JIŘÍ
Druhý srpnový týden se v Jižních Čechách konal již osmnáctý ročník Rádcovského tábora svatého Jiří a já jsem měl
možnost se ho zúčastnit. Do Jindřichova Hradce, kde byl začátek kurzu, se nás
sjelo celkem dvacet sedm rádců a několik
instruktorů ze všech koutů České republiky.
Kurz jsme slavnostně zahájili ve vesnici Klášter rytířským slibem (rytířská

tematika provázela celý kurz), rozdělili
se do čtyř rodů a vydali se na cestu do
tábořiště. První noc jsme přespali mimo
tábor a do tábora došli až druhý den dopoledne. Tábořili jsme na krásném místě
u rybníka Walden v bývalém hraničním
pásmu. Kurz byl nabit různými přednáškami o skautingu, různých věcech s ním
souvisejících a hlavně o vedení skautské
družiny či vlčácké smečky během roku.

Také jsme vytvářeli a vedli demodružinové schůzky, na kterých jsme si měli zkusit
jak správně družinové schůzky vést během roku. Kurz byl též plný různých her,
zážitků, přátelství a všeho co ke skautingu patří. Letní část kurzu jsme slavnostně ukončili na hradě Landštejn a ještě nás
čeká podzimní víkend v kolébce českého
skautingu na Orlovské myslivně.
Šimon Fuks

Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků schůzek. Dětem i jejich
vedoucím přeji úspěšný nový skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

DUCHOVNÍ OKÉNKO
OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTOVÝM SETKÁNÍM MLÁDEŽE V KRAKOVĚ
Nemohu na tomto místě nevzpomenout a nezmínit, jaké to bylo letos v létě
s mladými celého světa na setkání s papežem v Polsku. Byla by škoda to opomenout.
Nicméně vylíčit dojmy je vždycky těžké, ba
prakticky nemožné. Na otázku mnohých:
„Jak jste se měli?“ je obtížné hledat odpověď, zvláště pak když víte, že taková akce
má co říci všem bez rozdílu věku, a bylo
by tudíž škoda odpovědět stylem: „Jo, super!“ Vhodné svědectví může
v „krakovském případě“ totiž
opravdu oslovit! Ovšem popis
programu jednotlivých dní i
líčení mimořádných zážitků
či vnitřních pocitů je stále jen
vnějším projevem mnohem
hlubších „skutečností“, které
vlastně mohly takové setkání
vytvořit… Potřeboval jsem po
návratu delší čas, abych vůbec
mohl dešifrovat to podstatné, s
čím jsem se v Krakově setkal.

Nakonec je to velmi prosté: RADOST. Šlo
tu o to zakusit opravdovou radost, kterou
je schopen naplno objevit snad jen mladý
člověk, který si ji ještě nenechal vzít. Na
světových dnech se takových mladých lidí
setkaly statisíce – nikdo je nemusel nutit,
nikdo je nemusel poučovat, nikdo je nemusel umravňovat. A nebylo to jen díky
osobnosti papeže! Už dva dny před jeho
příjezdem
se v parku
Blognia
tanp j
p
g zpívalo,
p

čilo a jásalo. A nebyl v tom ani fanatismus,
ani alkohol, drogy či podprahové decibely… Nebyl to protest ani demonstrace…
Nebylo to na úkor někoho či něčeho, ale
naopak: Všechny to vtahovalo! Já osobně
jsem to prožíval jako radost z obyčejného
bytí: Protože prostě JSEM, tak mám důvod k radosti! Méně pohodlí znamenalo
setkat se více se sebou, s druhými, s Bohem… Najednou byl čas! Respektive čas
plynul jinak – snad pomaleji…
Přesto ale i rychleji… A víte,
co mě ještě potěšilo? Že jsem si
mezi těmito mladými nepřipadal vůbec o generaci starší 
Chcete také zakusit onu
RADOST? Je to možné každému! Ona totiž není vázána ani
na Krakov, ani na přítomnost
papeže, ani na tlupu mladých
lidí… Je zde mezi námi stále:
Učte se jí od dětí! Všimněte
si, z čeho se radují malé děti –
11
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buďte k nim v tomto směru pozorní! Dětem tuto radost přejme a mladým lidem
ji nenechme vzít… Děti nejsou hloupé a
mladí lidé nejsou zlí! To jen my dospělí
je takto mnohdy vidíme a tak dlouho je
o tom přesvědčujeme, až se nám to skoro
podaří. V Krakově mohli mladí lidé zažít,
že jsou přijati takoví, jací jsou, a že jsou
na tom vlastně všichni stejně, ať jsou z jakéhokoliv koutu světa. Mohli se radovat,
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přestože mezi nimi byli (a svědčili) i mladí
ze Sýrie a Iráku, kteří přišli o své kamarády ve válce a zakoušejí opravdové hrůzy…
Ale tady byli obklopeni svými kamarády z
celého světa a tak mohli zakusit, že „parta“
Církve je mnohem větší! Bohu díky! Bohu
díky za dar duchem mladého papeže, světových dní, polských hostitelů, obětavosti
organizátorů a nasazení bezpečnostních
složek… A hlavně: Že má smysl radost-

ně žít, přestože je ve světě tolik zla! Ono
totiž ve výsledku jenom takto může být
toto světové Zlo přemoženo. A krakovské
setkání mladých toho bylo jasným znamením a paprskem Naděje! Ještě totiž z
tohoto světa nezmizeli lidé, kteří tvoří a
chtějí tvořit na světě jednu velkou rodinu!
Tak to vidím já, o generaci starší účastník
krakovského setkání mladých!
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Pranostiky
Na začátku listopada, teplo se zimou se hádá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží.
Jaký listopad, takový březen.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

12
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
začíná podzim a vím, že rádi sáhnete
po dobré knížce. Pro naše nejmenší děti,
kterým čtete pohádky na dobrou noc,
máme několik nových pohádkových knih.
Bacha na Raracha, Tajemství srdce, Medovníček a Medulka.
Pro starší děti, které mají rády napětí, napsal Thomas Březina další napínavé
příběhy – Počítačový démon a Poklad
posledního draka. Přesvědčivý, citlivě
napsaný příběh o první lásce a prvním
zklamání.
Polibek napsala Jac. Wilsonová.
Můj anděl strážný od autorky V.
Schwabové je také pěkný příběh, který zaujme.
A teď něco pro starší čtenáře. Zabít
Alexe Grose a Posedlost- dva detektivní
romány od známého autora Pattersona
Jamese obsahují jako vždy správné napětí.
Harrisová Lee – Vražda o Velikonocích, Vražda na Silvestra. Bývalá jeptiška Christine Bennettová se stará o malého syna, manžela a domácnost. Přitom se
jí pletou do života vraždy, které úspěšně
řeší.

Lindlová Unni – Medová past, Cukroví
smrti, Temný muž. Tři romány z drsného
severu – Norska. Skandinávské detektivky
jsou v současnosti velmi oblíbené. Autorka
vedle strhujících příběhů, nabízí i neobyčejný pohled na zdánlivě bezvadné Norsko,
ale také nepříliš známé stinné stránky.
Brownová E. Sestry sudičky. Příběh
tří sester, které se po několika letech vracejí domů k umírající mamince.
Costello Jane – Před svatbou. Úžasně
zábavná kniha Angličanky v Americe. Zoe
hledá zapomnění na nevydařenou svatbu.
Najde přátelství, lásku a hlavně spoustu
legrace.
Connelly Michael – Advokát. Kriminální thriller z prostředí americké advokacie.
Václav Láska – Advokát. Příběh o
dravcích v právní džungli v našich podmínkách, ze kterého vás bude mrazit. Autor je advokát, bývalý policista a neúnavný
bojovník proti korupci ve státní správě.
Vondruška Vlastimil – Jáchymovští
démoni. Nejnovější román oblíbeného
autora. Příběh se odehrává v době, kdy se
kolem Jáchymova začíná těžit stříbro.

Dva prstýnky – Skutečný příběh
Millie Werberové. Jako dívka přežila
Osvětim a v těch nejtemnějších dnech našla svou lásku.
Holub Jiří – Prostě na mě zapomněli. Je léto 1945. Klárka s rodiči a malým
bráškou opustili Prahu. Stěhují se do vylidněných Sudet. A tam se Klárka setkává
s Helgou, na kterou všichni zapomněli.
Ještě namátkou několik knih, u kterých vás nebude mrazit, nebudete se bát
a tak podobně.
Černá Jaroslava – Skandál sezóny –
romantický příběh z Londýna v 18. století.
Javořická Vlasta – Skryté drahokamy.
Nachtmanová P. - Hodinová manželka Eva.
Vernerová P. - Pravidlo průšvihu.
Soukupová Petra – Marta v roce vetřelce.
Tyto i další knihy si můžete najít v on-line katalogu www.knihovnakovalovice.
wz.cz. Od letošního jara si v knihovně
můžete půjčit i zpravodaje z okolních
obcí.
Příjemné chvíle s knihou vám přeje
Milada Terberová

…POKRAČOVÁNÍ S MINULÉHO ČÍSLA
CHOLERA NA POZOŘICKU V 19. STOLETÍ
Přehled počtu zemřelých dětí do 15 let a dospělých
Obec
Děti do 15 let
dospělí dospělé
chlapci dívky
muži
ženy
Pozořice
9
7
14
10
Jezera
5
7
3
5
Kovalovice
16
9
14
17
Vin.Šumice 19
17
15
19
Sivice
10
6
18
21
Hostěnice
9
9
11
13
68
55
75
85

celkem
40
20
56
70
55
42
283

Věkové složení zemřelých na choleru v roce 1866
Obec/věk
do 1- 11- 21- 31- 41- 51- 61- nad
1 10 20 30 40 50 60 70 71
Pozořice
3 12 2 5
4 6 2
5 1
Jezera
3
9 1 2
2 1
1 1
Kovalovice
4 17 4 9 10 5 4
3
Vin.Šumice
8 16 14 5
4 3 5 10 4
Sivice
4 12 2 5
9 7 6
4 5
Hostěnice
1 12 10 2
4 10 3

celkem
40
20
56
70
55
42

V některých domech zemřelo na epidemii více osob, buď
manželé, děti, anebo rodič a dítě. Mezi nejpostiženější rodiny lze
zařadit v Pozořicích Mikuláše Turečka z č. 55, kterému zemřela

manželka Uršula, dva synové a dvě dcery, na Jezerách Peregrinovi Svobodovi z č. 49 zemřela manželka Veronika a tři dcery,
v Kovalovicích Jarolímovi Blahákovi z č. 79 zemřela manželka
Agnes a dva synové. V Sivicích se jednalo o rodinu čtvrtláníka
Františka Tomance z č. 89, kterému během několika dní zemřeli
manželka Marie 31 let a čtyři děti -osmiletá Florentina, šestiletý
Jan, čtyřletý František a tříměsíční dcera Marie.
V Hostěnicích podlehli choleře z č. 9 manželé Josef a Terezie
Hodaňovi a jejich 2 děti, z č. 49 36letá Otilie Zrnečková a její 3
děti.
Ve Vin.Šumicích epidemie zavítala do 47 domů z celkového
počtu 110 domů. Mezi ty nejpostiženější patřil čtvrtláník Josef
Šmerda z č. 68, kdy mu v jednom dni zemřela manželka Margareta 49 let, dva syni 13 a 15 let a 6letá dcera a o pár dnů později
ještě 17letý syn. Rovněž u čtvrtláníka Jarolíma Luži z č. 37 během
několika dnů postupně zemřeli: manželka Eleonora 28 let, dva
synové, 9tiletý Jarolím a šestiměsíční František, a 6tiletá dcera
Terezie.
V průběhu dvou a půl měsíců roku 1866 zemřelo ve farnosti
283 lidí (nutno dále připočíst ještě obec Holubice, která sem přináležela) a naskýtá se otázka, kam je všechny pochovali.
Podle zápisů z matrik lze usuzovat, že pohřby byly pravidelné
(do dvou dnů) a všichni zemřelí byli pohřbeni na hřbitově, který
býval v Pozořicích kolem kostela. Prostranství mezi kostelem a
zdí obklopující kostel se nám může zdát malé pro všechny ze13
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mřelé z farnosti, avšak tehdejší způsob pochovávání byl jiný než
známe dnes. Rodiny neměly stálé hroby s pomníky. Pochovávalo
se tam kde bylo volno po uplynutí 10 let od posledního pohřbu.
Zvýšený počet úmrtí v roce 1866 zřejmě vedl k celkovému
zaplnění prostoru starého hřbitova, což mělo za následek, že
koncem roku 1867 byl zřízen nový hřbitov (ten současný) pod
farní zahradou.

V roce 1869 proběhlo sčítání obyvatel, Pozořice spolu s Jezery dohromady měly 1292 obyvatel, Kovalovice 648, Šumice
772, Sivice 654 a Hostěnice 435 obyvatel. Můžeme tedy říci, že
úbytek obyvatel na epidemii činil v Pozořicích zhruba 4,5%, v
dalších obcích se pohyboval kolem 8% a v Hostěnicích to bylo
9,5%.
Pavel Vrba

PŘED 333 LETY VÍTALI NAŠI PŘEDCI
V KOVÁLOVICÍCH POLSKÉHO KRÁLE
Jak se to stalo - poslyšme příběh starší
tří století. Evropě a zvláště Svaté říši římské hrozilo turecké nebezpečí. Islám se
odedávna dral na západ i na sever a naše
země patřili k nejohroženějším. Hranice
mezi habsburskou monarchií a Tureckem
se v 17. století přiblížila až na 200km od
Vídně. I v dobách relativního míru Turci podnikali loupeživé a krvavé výpravy
na cizí území, převážně do sousedních
Rakous, na jižní Slovensko, ale i dále na
jihovýchodní Moravu. Strach mezi obyvatelstvem byl značný.
V roce 1683 turecký velkovezír Kara
Mustafa Paša (1634 - 25. 12. 1683), zeť
osmanského sultána Mehmeda IV. sesbíral s pomocí uherské šlechty velké
vojsko a s více jak stotisícovou armádou
přitáhl 13. července k Vídni a oblehl ji.
Císař Leopold I. (1657-1705) o týden dříve odjel z Vídně, když před tím jmenoval vojenským velitelem města generála
hraběte Ernsta Rüdigera Starhemberga
(1638-1701) a civilním velitelem obrany českého šlechtice hraběte Kašpara
Zdeňka Kaplíře ze Sulevic (1611 - + 6.
10. 1686). Začala "Druhá válka turecká".
Dva měsíce Vídeň úspěšně odolávala oblehatelům. Vědělo se však, nepřijde - li
obleženým pomoc z venčí, město turecké
přesile podlehne.
Pomoc se očekávala od arcivévody
Karla Lotrinského shromažďujícího vojsko západně od Vídně. K císařským se
připojila pomoc z Bavorska, Saska a z
německých knížectví a na poslední chvíli počátkem září dorazilo na rakouské
hranice i vojsko z Polska v síle 24 tisíc
mužů vedené polským králem Janem
Sobieskim (1629-1696), zvaným později Lvem z Lechistanu. Celkem se shromáždilo 70 000 bojovníků, odhodlaných
Turky porazit a území říše osvobodit od
tureckých hord. V neděli 12. září došlo k
rozhodující bitvě, ve které byli početnější
Turci na hlavu poraženi, na útěk zahnáni
a jejich tábor, bohatě zásobený zbraněmi, látkami, jídlem, tabákem a pochutinami, jako například kávovými zrny, se
14

stal velkou kořistí vítězů. Císařské vojsko
dále postoupilo do Uher, kde dobylo Ostřihom. V dalších letech opustili Turci
část Uher, Slavonsko a Bělehrad. Svatá
říše římská byla zbavena akutní turecké
hrozby a také císař nešetřil na odměnách
pro nejstatečnější ze statečných a třeba
Kašpar Kaplíř získal hodnost polního
maršála. Konečný verdikt nad Turky učinil Eugen Savojský v bitvách koncem 17.
st., ale Turci nedali pokoj ani později a z
vítězství nad nimi se těšil později i Ernst
Gideon Loudon v první půli 18. století.
Tyto události "Druhé turecké války" roku
1683 jsou všeobecně známy a občas připomínány, méně na našem území, více v
Rakousku a nejvíce v Polsku díky odhodlané a včasné tehdejší pomoci polského
krále.
Když si letos právě v podzimních měsících připomínáme takové kulaté 333.
výročí osvobození Vídně od Turků, napadne nás, kudy vlastně polské vojsko
na pomoc obležené Vídni táhlo, určitě
přes Moravu, řekneme si, ale bližší podrobnosti jsou zahaleny v temnotách tří
století a jen větší moravská města mají ve
svých dějinách a kronikách zaznamenanou vzpomínku na tyto průtahy Poláků
v roce 1683. A ojediněle se objeví drobné
zprávy o průchodu vojsk Jana Sobieského
jednotlivými obcemi po trase pochodu
po starých dopravních cestách, tu a tam
ještě patrných dnes v terénu a zaznačených na starých mapách. Vojsko z Krakova k Vídni po špatných cestách dorazilo
za 15 dní.
No a jedna z těchto obcí, kterou prošlo polské vojsko jsou právě naše Kovalovice, dokonce se staly místem, kde vojsko
v čele s králem na našem katastru strávilo jednu noc z 28. na 29. srpna. Zda část
vojska zavítala přímo do vesnice nevíme,
můžeme se domnívat, že to bylo v hranicích katastru podél tehdejší dálkové
cesty. Snad nějaký budoucí archeologický nález polského vojenského materiálu
nás utvrdí o místě, kde snad jednodenní
tábor stál.

Polsko-litevské jednotky se shromažďovaly u Krakova. Armáda byla rozdělena na dvě části – první velel generál Sienawski a druhé kníže Jablonowski a 14.
srpna se vydalo na cestu první seskupení,
které přes Moravu putovalo po trase Těšín, Hranice, Lipník, Kroměříž, Uherské
Hradiště, Mikulov. Hlavní část armády v
čele s králem následovala s odstupem tří
dní směrem na velká města Opava, Olomouc, Vyškov, Brno a Mikulov. Ve všech
městech bylo spřátelené vojsko bouřlivě
vítáno obyvateli a velitelům se dostávalo
těch nejvyšších poct hostiteli.
Trasy vojenských průchodů byly určeny předem, vždy vedly z většiny důvodů po schůdných prašných cestách a
kolem větších měst, která mohla vojáky
buď ubytovat, pohostit a kde vojsko doplnilo hlavně píci pro koně a potraviny pro
mužstvo. V té době mezi Brnem a Olomoucí ještě neexistovala císařská silnice,
tak jak ji známe dnes, ta stavěla se až v
letech 1724 -1740. Vojsko postupovalo
v blízkosti naší obce od Rousínova podél potůčku k rybníku Bahňáku ke Kovalovicím a dále přes pozořický katastr
na Sivice, Tvarožnou, přes Podolí kolem
Kandie a po náhorní rovině kolem nynější kapličky v oplocených zahradách na
východní brněnská předměstí, kde se část
vojska v čele s králem odpojila a zavítala
do vyzdobených a dokořán otevřených
městských bran, další část vojska obešla
město jihovýchodním směrem s cílem v
blízkých Modřicích.
Hlavní město Moravy připravilo na
29. srpna protahujícímu vojsku nadšené
ovace korunované střelbou z děl špilberské pevnosti nad městem. Byla neděle a
u minoritů zrovna pouť, král navštívil
jejich bohoslužby a své pocity si zapsal.
Pobyt v Brně a další tažení k Vídni
je dokumentováno v dopisech polského
krále své královně, které později vyšly
tiskem a v roce 1974 i česky s názvem
"Dopisy Maryšence" Zde nalezneme královy vzpomínky i na Brno a můžeme si
přečíst: "mši svatou jsem vyslechl v Brně
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ve františkánském kostele, kde byla zrovna pouť a svátek sv. Jana Křtitele a právě
dneska slaví církev jeho stětí. Město je
krásné, opevněné, zvláště hrad na vysokém vrchu – tvrdá pevnost. Pokud jde o
krajinu, nic se ji nevyrovná. Půda je lepší než na Ukrajině. Všechny kopce plné
vinné révy, kterou stejně jako broskvemi
mají obrostlé své domy. Hustota panáků v
obilí je taková, že jsem nikdy nic podobného neviděl".
Cestu zpět vítězného vojska krále Jana
už Brno nevidělo. Kolony přetížených
vozů s tureckou kořistí, z nichž část vidíme dodnes v polských muzeích, se ubíraly přes Dolní i Horní Uhry s cílem v královském Krakově. Kořist to byla obrovská
a vítězství nad Turky se stalo v polském

národě pojmem. Naše země moc kořisti
nepobrala, spíše zavedla nové móresy,
jako bylo kouření a pití kávy. Drobné památky se v pozdější době dostaly do zámeckých sbírek na Kynžvartu a památky
na Zdeňka Kaplíře ze Sulevic chová litoměřická kapitula ve svých sbírkách.
V našem katastru vzpomínáme jen na
pro nás prohranou slavkovskou bitvu, ale
Koválovice jistě s hrdostí mohou vzpomínat i na časy před 333 lety, kdy zde naši
předci uvítali a jistě i pohostili spřátelené
vojsko polského krále a tím z malé části
pomohli překonat nástrahy dalekého pochodu směřujícímu vstříc tureckému nebezpečí. Morava by měla být vděčna Polákům za odvrácení tureckého nebezpečí.
A tak 28. srpen by mohl patřit ke vzpo-

mínkovým či pamětním dnům na význačnou historickou událost, kterých
Kovalovice moc nemají. Pokusme se navázat kontakt s historickými vojenskými
kluby z Krakova, založme novou tradici a
připomínejme tento pro obec významný
den. Nemusí to být každý rok, ale nějaká
kulatá data se najdou vždy (narození polského krále za tři roky). Na význačnou
událost 12. září 1683 se u nás vzpomíná
jen v Milešově (okr. Litoměřice), kde je
pohřben jeden z hrdinů, polní maršál
Kašpar Kaplíř ze Sulevic, který po zranění hraběte Starhemberga převzal velení
obrany Vídně a napomohl ke konečné
porážce tureckých vojsk.
Na dobu před 333. roky vzpomínal dle
historických pramenů Pavel Vrba
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KUCHAŘKA
BÁBOVKA Z ČERVENÉ ŘEPY
230 čokolády na vaření
2 hrnky nahrubo nastrouhané červené řepy
3 vejce
1 hrnek cukru
¼ hrnku oleje
1 hrnek polohrubé mouky
vanilka
½ lžičky jedlé sody
½ lžičky prášku do pečiva

Mouku smícháme se sodou,
vanilkou a práškem do pečiva a
nastrouháme čokoládu. Z bílků
ušleháme tuhý sníh a žloutky
vyšleháme s cukrem. Přidáme olej,
řepu a na závěr vmícháme sníh.
Pečeme ve vymazané a moukou
vysypané formě na bábovku…
Dobrou chuť.
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POHLEDY DO HISTORIE
BITVA U SLAVKOVA
Na severní hranici bojiště u obce Tvarožné (v současnosti ji zhruba vymezuje dálnice D1) stojí u olomoucké silnice vrch
Padělek, který francouzští vojáci přejmenovali na ...(tajenka), neboť jim připomínal jiný kopec, na nějž narazili při tažení do
Egypta v roce 1798. Z východní strany vyčnívá kopec nad terén o 15 metrů, ze strany západní pak o 80 metrů.

TAJENKA
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I
VODOROVNĚ: A. Hák; napadení; velký zvonek.- B. Rmut; ruské platidlo; schůzka; předložka.- C. Ženské jméno; sloní
zuby; stará dutá míra; šachový výraz.- D. Domácky Terezie; nezřídka; alkoholické nápoje.- E. Druh buvola; tajenka; orel
(slovensky).- F. Buddhistická hrobka; bývalá značka cigaret; slovenská řeka.- G. Pobídka; jízdní voják; belgické lázně; mys.H. Značka nobelia; dělat; součást střechy; mužské jméno.- I. Část stromu; kočovníci; sekat.
SVISLE: 1. Padouch; obrněné vozidlo.- 2. Naleziště kamene.- 3. Domácky Olga; surová nafta; předložka.- 4. Část pera; Kiplingův had; lov.- 5. Promoční místnost; finská lázeň.- 6. Spojka; srbské mužské jméno.- 7. Značka thalia; venkovský muž
(zastarale).- 8. Hrací stroj; kůň (básnicky).- 9. Učitel; lyže.- 10. Policejní vůz; protiklad.- 11. Jestliže; plavidlo z kmenů; sopka
na Filipínách.- 12. Předložka; rozměr; černý pták.- 13. Ovládnouti.- 14. Hudební značka; chytat.
Pomůcka: anoa, Apo, Astar, Časlav, Kaa, Spa, topa.

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
Pernicová Marie
Šumbera Václav
Žemlová Zdeňka

91
90
85
75

Drápal Jaroslav
Kousalová Helena
Radová Dagmar
Sehnal Jindřich

75
75
70
70

Filipová Marie
Šmerda Jiří
Sejkorová Radka
Šmerda Jaromír

70
65
60
60
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