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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
po pravých zimních měsících nás překvapilo jaro svým rychlým nástupem. Jen
doufám, že rozkvetlé stromy nepostihnou přízemní mrazíky stejně jako loni.
Snad k nám bude příroda milosrdnější.
Pokud jste vyrazili na procházku
obcí, jistě neunikla Vaší pozornosti instalace košů na psí exkrementy. Jelikož
pejsků přibývá a nejsou už jen na dvorku
u boudy, ale prochází se se svými pánečky po obci i v nejbližším okolí, je třeba
předcházet znečištění okolí komunikací,
chodníků či předzahrádek a situaci řešit.
Žádáme tímto majitele svých miláčků,
aby vždy uklidili právě vykonané exkrementy od pejsků do sáčků a umístili je
do odpadkových košů k tomu určených!
Věřím, že když už jsme tuto investici do
speciálních odpadkových košů provedli,

Smrtná neděla, kam se poděla...
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budou zákoutí naší obce díky Vaší vnímavosti ke svému zvířátku přitažlivější!
V části obce „Za Dvorem a Za Školkou“ pokračují stavební práce na stavbě
kanalizace. Hlavní stoky dešťové a splaškové kanalizace jsou hotové včetně většiny přípojek a probíhají tlakové a kamerové zkoušky. Po Velikonocích bude
proveden odvoz přebytečné zeminy, dojde ke geometrickému zaměření přípojek. V průběhu května se zahájí práce na
zpevnění budoucí vozovky. Provede se
zabudování „horských vpustí“ na vedlejších navazujících cestách, aby v případě
přívalových srážek nedošlo k znečištění
vozovky blátem. Na závěr bude provedena pokládka jedné vrstvy hrubého asfaltu v šířce 5,5 m.
V současné době také probíhají práce
v areálu koupacího biotopu. U dětského
bazénu byla provedena montáž vlieso-

vého filtru s drobnými úpravami sání
a výtlaku. V nejbližších dnech bude provedena pokládka kamenného kompozitu
na druhé polovině mělčí zóny koupacího
biotopu. Tak bude vyřešena jednodušší
údržba a pohodlnější vstup do vody.
Řešíme také ještě vstup do areálu kolem pokladny, trávu a štěrk vyměníme za
chodníkovou dlažbu a z herních prvků
provedeme výměnu klasické trampolíny
za zemní.
Náš stávající územní plán z roku 1996
je již zastaralý a nevyhovuje novodobým
požadavkům obce, takže jsme také zahájili první kroky k pořízení nového územního plánu obce. Dle současné legislativy
by územní plán pozbyl platnost po roce
2020. Bude to proces zdlouhavý, v několika krocích, protože se musí k území
vyjadřovat spousta institucí. Dojde k zapracování územně analytických pod-
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kladů a podkladů územního plánování
kraje. V neposlední řadě bude do územního plánu zapracována koncepce využití
území, vymezení zastavěných a nových
zastavitelných ploch. Zveřejněna bude
samozřejmě výzva na úřední i elektronické desce úřadu k podání podmětů a připomínek občanů obce.
Závěrem Vám přeji krásné slunečné
dny plné barevných květů a čerstvého
jarního vzduchu,
Milan Blahák
starosta obce
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POPLATKY ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
A PSY NA ROK 2017
OBECNÍ ÚŘAD V KOVALOVICÍCH
oznamuje občanům, že vybíráme poplatky
za komunální odpad a psy v úřední dny tj.
v pondělí a středu od 8-17 hodin v kanceláři
obecního úřadu nejpozději do data splatnosti tj. do 31.května 2017.
Poplatek za komunální odpad na rok je
Kč 460,-/rok: poplatníci
• fyzická osoba s trvalým pobytem v obci,
• cizinec, který má povolen pobyt na území ČR,
• fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu,
• za děti do 10 let a osoby starší 70 let samostatně žijící je sleva 100,-Kč t.j. 360,-/
za rok.
Poplatek za psa na rok je 100,-/za rok.
Poplatky je možné také uhradit bezhotovostním převodem na účet obce Kovalovice:
č.účtu 2142291359/0800, variabilní symbol
uvést č. popisné, nebo evidenční. Při platbě
na účet je nutné zjistit přesnou částku předem. Bližší informace na č.tel. 544 226 009.
Děkujeme za dodržování úředních dnů
i hodin a žádáme o dodržení termínu, abyste
se zbytečně nevystavovali případným sankcím.
Poplatek za komunální odpad a poplatek
za psa se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky obce Kovalovice č. 2/2016, o místních
poplatcích, platné od 1.1.2017.

VODNÉ A STOČNÉ
V ROCE 2017
Valná hromada Svazku schválila v prosinci loňského roku výši vodného a stočného pro rok 2017. Cena vody se uvádí
za 1 metr krychlový (lidově kubík), což je
1 000 litrů. Zahrnuje jak vodu samotnou,
tak i náklady na její dodání. Do ceny vstupují např. poplatky za odebrané množství
podzemní vody, nájemné za infrastrukturu, havarijní i plánované opravy, energie,
provozování a údržba. Stočné tvoří náklady na odvádění a čištění odpadních vod.
Nejvýznamnějšími nákladovými položkami promítajícími se do stočného jsou
nájemné za infrastrukturu, provozování,
údržba a předání odpadní vody do čistírny
odpadních vod v Modřicích. Stočné se stanovuje dvěma způsoby: pokud má domácnost pouze jediný zdroj vody z veřejného
vodovodu, hradí množství vypouštěné odpadní vody shodně s množstvím dodané
pitné vody. Domácnosti, které využívají
vlastní studnu nebo v kombinaci s veřejným vodovodem, hradí tzv. paušál, který
vychází z průměrné spotřeby vody 36 m3
/rok na 1 obyvatele. Rok 2017 bez DPH
s DPH Vodné (Kč/m3 ) 38,61 44,40 Stočné
(Kč/m3 ) 41,39 47,60 Celkem (Kč/m3) 80,- 92,- V porovnání s rokem 2016, kdy vodné a stočné včetně DPH činilo 89,59 Kč, je
cena zvýšena o 2,7 %. Při průměrné roční spotřebě 36 m3 činí zvýšení vodného
a stočného na 1 obyvatele 7,23 Kč měsíčně,
za celý rok je to více o 86,76 Kč. Ing.
Markéta Staňková, tajemnice Svazku

ZIMA V MŠ KOVALOVICE
V novém roce se děti v naší mateřské škole dočkaly mnoha zážitků:

3.1.2017 - NOVOROČNÍ NADÍLKA V MŠ

11.1.2017 - ŠEL TUDY, MĚL DUDY

V úterý 3.1.2017 – náš první den v novém roce – přišel do
naší mateřské školy Ježíšek. Nadělil dětem, jako každoročně,
p
plno dárečků.

Ve středu 11.1.2017 jsme se, v rámci dopoledního programu,
seznamili s netradičním hudebním nástrojem.

17.1.2017 - DIVADLO RADOST BRNO
V úterý 17.1.2017 jsme zavítali do Brna, do divadla Radost na
představení Broučci.

25.1.2017 - POHÁDKA O HVĚZDĚ
Ve středu 25.1.2017 proběhl v naší MŠ vzdělávací program
Pohádka o hvězdě.
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8.2.2017 - FOTOGRAFOVÁNÍ A VELKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
Ve středu 8.2.2017 jsme se dopoledne fotili v kostýmech na
třídní panoramatické fotografie. Odpoledne proběhl Velký maškarní karneval s Inkou. Dospělí znají její písničky, děti její pohádky, a tak jsme byli zvědaví, jaká je ve skutečnosti. Slovo dalo
slovo a my si známého pražského hosta pozvali do Kovalovic na
akci Maškarní karneval pro děti. Všichni jsme byli mile překvapeni příjemným a veselým karnevalovým programem nejen pro
děti, ale i pro dospělé. Děkujeme rodičům, kteří přispěli svým
vstupem na zafinancování této akce. Dále děkujeme za aktivní
účast při vystoupení (zejména tatínkům, dědečkům) sněhulákům… opravdu zážitek...Chvíle, které trávíme společně s našimi
dětmi se nesmazatelně vryjí do jejich vzpomínek na krásné dětství... Děkujeme vám…..
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29.3.2017 - JAK SE RODÍ KYTARA
Ve středu 29.3.2017 proběhl v naší školce vzdělávací program
Jak se rodí kytara.

3.3.2017 - JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
S MARKÉTKOU
V pátek 3.3.2017 se uskutečnila již tradiční jarní keramická
dílna s Markétkou, kde děti vyráběly maminkám dárek k svátku.
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CO MĚL PRO NÁS PŘIPRAVENÝ
DUBEN?

11.4.2017 - VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO
RODIČE S DĚTMI

3.–7.4.2017 - BAREVNÝ TÝDEN V MŠ

V úterý 11.4.2017 zveme všechny rodiče - Přijdťe si vyrobit
něco pěkného na Velikonoce!!! Začátek v 15:30 ve třídě Ježků.

V prvním březnovém týdnu 3.–7.4.2017 se budeme učit barvy (...a přijdeme v dané barvě): Pondělí – žluté; Úterý – zelené;
Středa – modrá; Čtvrtek – červený; Pátek - růžovo černý.

25.4.2017 - ČARODĚJNICKÝ REJ
S MGR. JIŘÍM GEBAUEREM
V úterý 25.4.2017 se již popáté v Kovalovicích uskuteční veliký Čarodějnický rej pod taktovkou Mgr. Jiřího Gebauera. Začínáme v 16:00 v sále obecního úřadu. Tímto Vás všechny zveme!

3.4.2017 - VÝLET NA HVĚZDÁRNU
V pondělí 3.4.2017 si starší děti udělají výlet do Brna na
Hvězdárnu, kde proběhne výukový program Ptačí ostrov.

27.4.2017 - DIVADLO BOLKA POLÍVKY
BRNO
5.4.2017 - DOPOLEDNÍ ZAHRADA
S DRUMBENY
Ve středu 5.4.2017 nás dopoledne na zahradě navštíví opět
paní Sádlíková se svými drumbeny.

Ve čtvrtek 27.4.2017 opět zavítáme do divadla do Brna, tentokráte do Divadla Bolka Polívky na představení Čtyřlístek v pohádce.
Stránky připravila Mgr. Helena Skolková
Ing. Markéta Hynková

Oznámení
4.5.2017 - Den otevřených dveří a zápis do MŠ Kovalovice
Zápis do MŠ Kovalovice na školní rok 2017/2018 se koná po dohodě se zřizovatelem, po novele školského zákona ze září 2016
Dne 4. května 2017 v rámci Dne otevřených dveří v budově MŠ Kovalovice , Kovalovice 15 – třída Ježků, 1. patro.
Zápis bude probíhat v době od 14:00 – 16:00.
Rodiče, přijdťe se podívat do naší mateřinky se svými dětmi.
S sebou prosím vezměte: OP, rodný list dítěte. Děkujeme

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZŠ ŠUMICE
Krátké zprávy ze školy
Ohlédnutí za předvánočním časem (aneb co se do minulého
zpravodaje nevešlo)
Perníčkový betlém
Místo tradiční vánoční besídky jsme letos zdobili perníčky. Děti
si společně s rodiči nazdobily perníkový betlém, figurky si předem
samy předem připravily. Připadalo nám, že si zdobení všichni užili
a vánočně se naladili. Velký dík patří našim paním kuchařkám za
upečení.
Školní kolo matematické olympiády
Ze školního kola postoupili čtyři žáci. Máme velikou radost a srdečně blahopřejeme Radkovi za 3. místo, velké poděkování patří
i dalším třem účastnicím, které se v obrovské konkurenci 120 dětí
umístily v první třetině (Míša, Áďa , Paťa).
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Vánoční koncert ve škole
Manželé Šujanovi nám zpříjemnili předvánoční čas (nejen)
vánočními melodiemi.
I v novém roce se u nás stále něco děje
Bubnohrátky
Děkujeme paní Soně Štoudkové za příjemně strávené chvíle.
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Strakonický dudák
Naši nejstarší žáci ze čtvrté a páté třídy se vypravili do divadla Radost.
MEA Energy Truck před školou
Pro každou třídu byl připraven jiný program. Například
u prvňáčků byl kouzelník Voltík a jeho pomocnice Leontýnka,
kteří dětem předvedli, co je to elektřina, jak vzniká, a na co si při
setkání s ní dát pozor. Sami jsme se pak stali malými kouzelníky,
trochu si začarovali a poučili se.
Divadlo ve škole
Každoročně mezi nás zveme Divadélko z Hradce Králové a ani
tentokrát s přestavením Nová dobrodružství veverky Zrzečky nezklamali.
Jubilanti v Kovalovicích
Muzikanti z kroužku flétny potěšili svými písničkami a básničkami nejstarší obyvatele Kovalovic na jejich setkání.
Olga Růžičková
Naše aktivity s
Přihlásili jsme se do celoroční soutěže Malé Energetické
Akademie, která byla v rámci zimní etapy plná rébusů, šifer, zajímavých tvůrčích úkolů a společných zážitků. Pro celý náš tým
„Šumíci“ to znamenalo pracovat především v týmu a vzájemně se
podpořit.
Jedna z etapových akcí nesla název „Stopy ve sněhu“. V každém kraji žijí významní rodáci, kteří zanechali ve své domovině
nesmazatelné stopy – vynálezy, objevy, poznatky, nebo se jinak
pozitivně zapsali do historie svého rodiště a vypátrat je, to byl náš
úkol.
Obrátili jsme se ve škole na naši paní Evu Mazlovou, která nás
vždy zaujme, když o svém rodišti hovoří. Navedla nás k pamětní
desce spisovatele a učitele Františka Václava Kříže a Pomníku padlým vojákům z 1. a 2. světové války. Také jsme zjistili, že orientační tabule v obci nám odkrývají další pamětihodnosti a významná
místa.
K dalším aktivitám patřily videokvízy, „lovení kešek“, náš projekt „Umíme se chovat k přírodě s respektem“, který jsme v této
etapě zaměřili na recyklaci odpadů a dokrmování ptáků v okolí
školy. V podzimní etapě jsme byli úspěšní a umístili jsme se na
prvním místě. Jak děti naložily s výhrou? To byla za celou etapou
„třešnička na dortu“, část výhry putovala organizaci „Vodicí pes“.
Hana Kleisová, Jana Kulhánková a žáci 1. ročníku
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Výukové programy na Lipce a Jezírku
Začátkem roku naše třídy navštívily výuková pracoviště v Brně
na Lipce a v Soběšicích na Jezírku. Naši nejmenší jeli na program
Hospodářství pana Šlofouse, ve kterém si povídali o tom, jak se
postarat o zvířata, jak podojit kozu, posilnili se podmáslím, čerstvým chlebem s máslem, který si sami ušťouchali. Druháci a třeťáci
navštívili program o zvířatech v zimě, ve kterém se dozvěděli, jak
přezimuje havran, liška, netopýr zajíc nebo jiná zvířátka, jaké dělají
stopy nebo jaká zanechávají pobytová znamení. Při druhé návštěvě
na Jezírku si děti prošly zimní les, plnily různé úkoly z říše mravenců nebo si prolezly „mraveniště“. Třeťáci si v programu s názvem Sojčí lumpárny vytvořili krmítko pro ptáčky. Nejstarší děti se
seznamovaly s problematikou kácení deštných pralesů za účelem
pěstování palmy olejné. Zjistily, jaký dopad má změna životního
prostředí na ekosystém.
Tyto návštěvy výukových center jsou vždy zábavné, poučné
a zajímavé. Děti se zde formou didaktických her seznamují s přírodou.
Martina Havlíčková

Stopy ve sněhu aneb stopa, která nás dodnes vede
(etapový úkol – soutěž MEA)
Zjistili jsme, že v našem okolí žil jeden velmi významný učitel
a spisovatel pan František Neužil. Psal i o Viničných Šumicích, kde
žijeme a kam chodíme do školy. Proto jsme si vybrali tuto významnou osobnost a toužili jsme si ji připomenout.
Co jsme zjistili:
• pan František Neužil se narodil 9. 9. 1907 na Jezerách – dnes
Pozořice Jezera a zemřel 22. 11. 1995 v Brně,
• byl to významný spisovatel i pan učitel a učil nejen v Pozořicích,
• napsal historické romány, jejichž děj zasadil do našeho okolí,
• psal i díla pro děti,
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•
•

viděli jsme jeho rodný dům i staré fotografie,
půjčili jsme si Sborník k 100. výročí jeho narození a čerpali
z něho,
• zajímavosti, zvláště nás zaujaly texty psané jeho vrstevníky,
čerpali z něho vzpomínky, na rodinu, děti, zážitky,
• k oslavě jeho památky a pro snahu na tuto osobnost nezapomenout je v našem okolí vybudována stezka s názvem Krajina mého srdce.
Jsme rádi, že můžeme nějakým způsobem pokračovat v jeho
stopách, ať už vědomostmi, psaním, zájmem o literaturu nebo
kulturu obecně. Chtěli bychom postupně také my, stejně jako on,
být přínosem pro naši společnost.
tým Tornádo – děti ze 3. ročníku
Od semínka po papír
V březnu nás navštívili kamarádi z brněnské Fantázie, se kterou spolupracujeme již mnoho let. Během jednoho týdne představili ve všech třídách naší školy výukový program Od semínka po
papír. Hlavním tématem programu byla recyklace a proces výroby
papíru. V teoretické části jsme se dozvěděli, proč je výhodné recyklovat, seznámili jsme se s procesem výroby recyklovaného papíru
a s keltským stromovým horoskopem. V teoretické části jsme si
vyrobili ruční recyklovaný papír a udělali z něj obal na deníček.
A na závěr dobrá zpráva pro maminky: Každý z nás držel v ruce
žehličku a většina dětí tvrdila, že je žehlení moc baví.
Klára Konečná

Den otevřených dveří
v naší škole na sebe letos nechal čekat. Bývávalo už jakousi tradicí, že v předvánočním ruchu a shonu jsme ještě otevírali, předváděli, tvořili… V letošním roce jsme zvolili předjarní termín, kdy
je doma i ve škole relativní klid, čas a prostor se navštívit. Dalším
důvodem je posunutí termínu zápisu budoucích prvňáčků, který se
letos bude konat až v dubnu.
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Návštěvníci k nám přicházeli v hojném počtu od rána a zúčastňovali se školního dění nejen jako pozorovatelé, ale byli aktivně angažování ve vyučovacím procesu. Příbuzní našich školních
dětí si ověřili, že je u nás dětem dobře a rodiče budoucích žáčků
měli možnost posoudit, zda se jim naše škola líbí a bude vyhovovat. Samozřejmě, že to nebyl úplně obvyklý školní den, ale chtěli
jsme ukázat, jaké výukové metody a aktivity u nás používáme a jak
s dětmi pracujeme. Kdo přišel a viděl, byl příjemně naladěn a nešetřil chválou, která je pro nás učitele velkou odměnou a motivací.
Odpolední program byl také odlišný od předchozích let. Pozvali jsme zájemce o problematiku výchovy dětí na přednášku
Respektovat a být respektován. Přednášku a diskusi vedla psycholožka PhDr. Jana Nováčková, CSc., která je spoluautorkou velmi
populární stejnojmenné knihy. Přednáška se týkala různých modelů výchovy dětí a problémů, které tyto metody mohou vyvolat.
Paní doktorka má dlouholetou zkušenost z psychologické poradny
a při diskusi dokázala rodičům objasnit příčiny různého chování
dětí i možnosti, jak se s ním vyrovnat nebo jej ovlivnit.
Návštěva školy a odpolední program byl zajímavý a přínosný
pro všechny zúčastněné, a když se taková akce vydaří, je to velký
impuls pro další práci školy.
Miriam Lerchová

Jak si žijeme ve školní družince
V září už šlo na léto stáří. Slunce svítilo malátně a s únavou.
Ptáci nám mizeli nad hlavou, švestky se modraly a jablka sládla.
A v tuto dobu jsme se sešli v naší družině odpočatí, opálení, plni
zážitků a dojmů. Zamávali jsme létu a věnovali se již podzimním
činnostem. Z brambor vznikali bramborníčci, hráli jsme hry s přírodninami, tvořili otisky a frotáže, uspořádali malou výstavku
ovoce a zeleniny, věnovali se dopravní tématice. Příjemně v dobré
náladě jsme vpluli do nového školního roku.
Téma měsíce října „Pan Podzim přichází“ bylo pravdivé a výstižné. Vtrhnul do naší družinky s plnou silou a přinesl draky
a dráčky na provázku, poletující listí ze stromů, a také projektem
„Pranostiky a počasí“. Navštívili jsme obecní knihovnu, která je tak
lákavá krásným prostředím a vůní uložených knih. Poslední říjnový den jsme si užili za přítomnosti duchů, strašidel a upírů. Projekt
„Záložka do knihy spojuje školy“ nás provázel celé dva měsíce a byl
ukončen úspěšnou výměnou záložek, dopisů a dárečků mezi námi
a partnerskou školou na Slovensku.
V listopadu jsme se ponořili do společně vybraných aktivit.
Lisovali jsme listí a poznávali, ze kterých větví spadlo. Využívali
jsme je k lepení panáčků, otiskům a dekoracím. Na hřišti jsme ze
spadaného listí vytvářeli dráhy, draky, domy, srdíčka, kupky a kupy.
V průběhu odpoledne věnovanému nevidomým jsme zkoušeli činnosti, které denně vykonávají. Po této zkušenosti si jich ještě více
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vážíme. V den poezie jsme se pasovali na básníky a pustili se do
veršování. Prostor dostali též nadšenci pro hru na zobcovou flétnu. U příležitosti výstavy betlémů a perníčků jsme návštěvníkům
zpestřili program veršovaným a hudebním pásmem.
Vánoce jsou považovány za nejkrásnější svátky v roce a prosinec je plný tajného očekávání. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o tomto svátku u nás i v zahraničí, zkusili si některé vánoční zvyky, zdobili školní vánoční stromeček. Soutěžili
jsme o nejhezčího vánočního kapříka. Užili jsme si prvního sněhu
a sledovali nástup zimy. Již tradičním zvykem je předvánoční posezení s dobrotami, koledami, přípitkem, dárečky a přáním všeho
nej v novém roce.
Někdy je těžké ubránit se smutku, že Vánoce odcházejí. Ale
i tak jsme se těšili, co nám přinese leden. Spolehlivě nás rozveselily společné hry, zábavné kvízy, rébusy, hádanky. Odskočili jsme si
do knihovny na malou čtenářskou chvilku, nasypali ptáčkům do
krmítek, vyrobili kalendář v rámci projektu „Můj život s domácím
mazlíčkem“. Zimní miniolympiáda byla veselá, hravá s prvky netradičních sportů. Vše vedlo k zábavnému protažení těla a zpestření pobytu v družince.
Únor byl bujarý a radostný. Z nabízených aktivit vyhrálo masopustní řádění s maskami a konzumací koblih, tanec, klouzačky
na ledu, pohybové a míčové hry na sněhu. Vyráběli jsme klauny,
srdíčková zvířátka, sněženky v květináčích a dárečky k zápisu pro
naše budoucí prvňáčky. Zdobili jsme školu a uspořádali výstavku
našich výrobků na den otevřených dveří. Družinovou paralympiádou jsme na vlastní kůži zažili sportovní zápolení s určitým tělesným handicapem. Páni, to byla dřina! A pochopili jsme!
Vyjmenování těchto střípků činností Vám dává nahlédnout do
pestrého života naší školní družiny.
Tamara Kalábová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
V zimních měsících připravili učitelé
a žáci Základní umělecké školy v Pozořicích pestrý program pro všechny, kteří se
chtějí setkat s uměním v podání těch nejmladších umělců.
• 6. prosince 2016 se žákyně tanečního
oboru i jejich rodiče sešli při Mikulášském povídání o tanci. Nejstarší
tanečnice pod vedením paní učitelky
Zuzany Malachové si připravily pestrý program. Každá zpracovala jedno
zajímavé téma: O brněnských divadlech, Krok za krokem Mahenovým
divadlem, Co nás čeká v divadelním
zákulisí, Současný repertoár baletního souboru NDB, Taneční žánry, Jak
vznikl Hip hop, Co je to Street dance,
Muzikálový obor – studia na JAMU
a Osobnost – Věra Čáslavská. Povídání i s obrazovou projekcí bylo velmi zajímavé a bylo doplněno malými
soutěžními kvízy mezi jednotlivými
vystoupeními. K příjemné atmosféře
pomohlo i občerstvení, které zde bylo
pro všechny připraveno.

•

•

•

11. prosince 2016 se rozezněly slavnostní
tóny při Adventním koncertě v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích.
Bohatý hudební program v krásném
prostředí se opět stal milým setkáním
toto nedělní odpoledne. Součástí koncertu byla výstava prací žáků výtvarného oboru. Vystaveny byly velké i menší
obrázky s vánoční tématikou, Ex libris,
portréty, zátiší i krajiny. Prohlédnout jste
si mohli také krásné keramické výrobky.
13. prosince 2016 jsme již tradičně navštívili obyvatele Domu s pečovatelskou
službou v Pozořicích. Někteří účinkující zde byli poprvé a jiní se těšili na toto
předvánoční setkání už po několikáté. Náš malý hudebně-recitační dárek
všechny posluchače potěšil. I my jsme
odcházeli spokojeni, že jsme mohli udělat někomu radost.
16. prosince 2016 připravila se svými
žáky paní učitelka Romana Pávková klavírní a pěvecký večírek. Protože Vánoce
se už blížily, byl i program zaměřen na
toto krásné období.

•

•

•

•

Plesová sezóna je příležitostí pro nejstarší tanečnice, aby předvedly své umění na
veřejnosti a obohatily tak společenské
plesy. Letos děvčata zatančila v Pozořicích, Hostěnicích a ve Viničných Šumicích.
V týdnu od 23. do 30. ledna 2017 se
konaly v tanečním oboru opět Hodiny
pro rodiče. Nejmladší děti pod vedením
paní učitelky Zuzany Malachové předvedly, jak pracují v hodinách, a co už
umí. Bylo připraveno také vystoupení
starších tanečnic i tanečníků.
1. února 2017 připravili společný program pro rodiče paní učitelka Lia Teplá
a pan učitel Radoslav Mesarč. Odměnou
všem účinkujícím byl potlesk posluchačů, kteří zaplnili koncertní sál do posledního místa. A na závěr také pololetní vysvědčení, které si všichni odnesli domů.
V sobotu 4. března 2017 se konal již
IX. ročník Gymnastického poháru. Tato
soutěž tanečníků a tanečnic je každoročně součástí výuky. Děvčata a chlapci
předvedli ve svých sestavách, jak zvlá7
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•

dají základní gymnastické prvky, jako
je kotoul vpřed a vzad, svíčku, arabesku
a mnoho dalších. Čím jsou soutěžící
starší, tím víc přibývá náročnějších cviků, jako je hvězda na jedné ruce, suchá
vrba, stojka, přemet. Každým rokem se
také objeví nějaký nový prvek, který překvapí porotu i diváky.
21. března 2017 na Generálním konzulátu Ruské federace vystoupil pěvecký
sbor ZUŠ Pozořice pod vedením paní
učitelky Romany Pávkové. Aplaus skli-
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dily písně Kaťuša, Pusť vsegda budět
solnce nebo Galuboj vagon. Sólem hry
na piano a akordeon nadchl publikum
Adam Drápal.

•

•

Připravujeme:
10. a 17. května Absolventské koncerty žáků hudebního oboru koncertní sál
ZUŠ Pozořice
24. května Vernisáž absolventské výstavy žáků výtvarného oboru koncertní sál
ZUŠ Pozořice

•

•

•

30. května ZUŠ OPEN – celostátní
akce ZUŠ před Orlovnou v Pozořicích
7. června Společný koncert se ZUŠ
Ivanka při Dunaji, Obecní dům v Sivicích
22. června Absolventský koncert žákyň tanečního oboru, Dělnický dům
v Pozořicích

Více o nás na www.zus-pozorice.cz.
Božena Škrobová

NĚKOLIK INFORMACÍ K ČINNOSTI TJ SOKOL KOVALOVICE
V měsíci březnu se uskutečnila valná hromada jednoty, na
které se mimo jiné i bilancovalo, proto bychom rádi informovali
o akcích, které jsme realizovali v uplynulém roce.
Tělocvičná jednota má 57 členů, z toho 38 dospělých,
3 dorostence a 16 žáků. V jednotě v uplynulém roce fungovala 4 sportovní odvětví, kterým se členové pravidelně věnovali.
Bylo to cvičení všestrannosti dětí po vedením Tomáše Dudka,
badminton mužů a žen a sálová kopaná. Činnost oddíl nohejbalu neprobíhala podle našich představ, protože oddíl v současné
době prochází určitou stagnací, přesto se členové oddílu scházeli, byť nepravidelně.
V měsíci dubnu jsme spolu s Hasiči uspořádali tradiční večer u cimbálu.
Naší nejnáročnější akcí byl 42. ročník Pochodu osvobození.
8

Na trasách 15, 27 a 35 km jej pěšky nebo na kole absolvovalo
celkem 138 turistů, z toho 82 účastníků trasu 15 km, 38 jich absolvovalo trasu 27 km, 14 pak trasu 35 km a neoficiální padesátku projeli na kole 4 účastníci. 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 kontrolu. 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 opět velmi živo. K příjemné atmosféře jistě přispěla i skupina Experiment, která zde
v odpoledních hodinách vystoupila. Tradiční cílovou gulášovou
polévku i tentokrát „zasponzoroval“ Marek Kousalík, který ji
uvařil s týmem poradkyň. Za to jim patří poděkování.
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Další květnovou akcí byl tradiční turnaj smíšených dvojic
v badmintonu, který za účasti 11 dvojic vyhráli Katka Plevová
a Standa Žemla.
Začátkem června jsme již podeváté vyrazili za turistikou.
Opět to bylo do hor, tentokrát přišly na řadu Krkonoše. I tato
výprava, které se zúčastnilo 28 turistů, se velmi vydařila, takže
jsme za pěkného počasí a v příjemné společnosti strávili pět pohodových dnů.
Velice nás potěšilo, že se nám podařilo realizovat třetí ročník letního minitábora pro naše nejmenší na zdejším Biotopu.
Děti zde spolu se svými rodiči strávili pod vedením Tomáše
Dudka příjemný víkend. Všem organizátorům za to patří dík.
Jak již bylo naznačeno, oddíl nohejbalu se momentálně potýká s personálními problémy, takže jsme byli nuceni ho odhlásit z 18. ročníku Východní konference. Je to docela smutné, protože jsme byli zakládajícími členy série a v jeho historii patříme
s devíti vítězstvími k nejúspěšnějším před druhými Viničnými
Šumicemi, které triumfovaly šetkrát. Doufáme, že se brzy podaří personální problémy vyřešit a navázat tak na naši dosavadní
úspěšnou reprezentaci.
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.
Další podzimní akcí byl „burčákový“ turnaj smíšených dvojic v badmintonu. Zvítězili Katka Plevová s Tomášem Stejskalem.
V závěru roku jsme uspořádali další tradiční akci naší jednoty, a to Vánoční turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 24 soutěžících.
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které již není nutno v zimních měsících stěhovat do náhradních
prostor.
Další aktivity směřovaly především k přípravě budovy k zamýšlené kolaudaci. Díky Marku Kousalíkovi bylo provedeno
rozdělní skladu na dvě části, z nichž jedna bude sloužit jako
nářaďovna a druhá jako sklad pro potřeby restaurace na biotopu, což obnášelo zřízení samostatného vchodu do nářaďovny,
vybudování příčky k oddělení obou prostorů a úpravu elektroinstalace. Další akcí bylo stavební oddělení garáže od ostatních
prostor sokolovny, aby mohla sloužit potřebám obce pro údržbu biotopu.
Z letošního roku uplynuly již 3 měsíce. V této době jsme spolu s Hasiči uspořádali tradiční večer u cimbálu spojený s ochutnávkou kvalitních vín a pochoutek z vepřového masa. Tato akce
má svoje pravidelné příznivce, takže i tu letošní je možno hodnotit jako velmi vydařenou.
V nejbližší době plánujeme uspořádat 43. ročník Pochodu
osvobození, který se uskuteční v pondělí 8. 5. 2017. Start je na
hřišti Za Mlýnem od 7:00 do 8:30 hod. Letos plánujeme zařadit oficiálně trasu 50 km, ovšem pouze na kole. I tentokrát proběhne u chaty Jelenice akce ochranářů – Otvírání studánek, na
kterou přijde zahrát skupina Experiment. Chtěli bychom tímto
pozvat všechny příznivce turistiky na tuto akci.
Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům,
kteří svými příspěvky výrazně napomohli k činnosti naší jednoty.
Miroslav Vlach, starosta TJ

Pokud se týká ostatních aktivit, chtěli bychom informovat,
že se nám v měsíci listopadu podařil vyřešit problém s vytápěním tělocvičny. Dosavadní způsob nevyhovoval současným
požadavkům na hospodárnost a bezpečnost provozu. Výkon topidel byl nedostatečný, takže v zimních měsících nebylo možno
dosáhnout teploty potřebné pro provoz sálových sportů a cvičení.
Díky dotacím z Jihomoravského kraje a obce jsme mohli
instalovat 2 výkonná plynová topidla, čímž se podařilo výrazně zlepšit hygienické podmínky pro cvičení, zejména pak dětí,

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ SDH KOVALOVICE
Leden až březen 2017
Začátek nového roku je vždy ve znamení dalších závodů uzlové
ligy. Absolvovali jsme tři soutěže: v Brně – Komárově, v Hostěrádkách – Rešově a v Bosonohách. Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo Kovalovice 2 na závodech v Brně, kde obsadilo druhé místo.
Ostatní výsledky ale velmi kolísaly, a proto bylo velké finále v Kovalovicích tentokrát bez naší účasti.
Za SDH Kovalovice soutěžila dvě družstva starších žáků:
Kovalovice 1 – Tomáš Sedláček, Adam Vinohradský, Matyáš Filip, Vojta David
Kovalovice 2 – Michal Andrysík, Marek Martauz, Eliška Andrysíková, Viktor Vaculík (nováček našeho týmu soutěžil zatím jednou)
a Petra Machancová (z SDH Tvarožná)
9
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Souběžně s uzlovou ligou žáků probíhala i uzlovací soutěž dvojic
a jednotlivců v kategorii Open (bez omezení věku). Naši SDH reprezentovali Martina Lvová, Petra Filipová, Hana Martauzová, Tomáš
Martauz a Michal Andrysík.
25. 3. Finále Otevřené uzlové ligy mladších a starších žáků
v Kovalovicích
Dopoledne patřilo osmi nejlepším družstvům z obou věkových
kategorií žáků, kteří tentokrát soutěžili v netradičních disciplínách.
Finále bylo letos bohužel bez našich týmů, ale takový je sport. I tak
se rozdala spousta medailí a věcných cen, za které děkujeme spon-

zorům celé akce: Obec Kovalovice, SDH Kovalovice, okrsek č. 1 Pozořice, Zdeněk Urbánek, Kovošrot Ftačník, Zakovo s.r.o., Sapin s.r.o.
a soukromý zemědělec Vladimír Filip.
1. 4. 2017 Finále kategorie Open ve Starém Lískovci
Závěrečné soutěže letošní sezóny se zúčastnilo 16 nejlepších
jednotlivců a 8 dvojic v kategorii Open. Do nejlepší šestnáctky se
probojovaly dvě naše dorostenky Martina Lvová a Hana Martauzová. V celkovém pořadí pak obsadily 3. místo (Martina) a 7. místo
(Hanka).
Pavel Martauz.

CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Členové skautského střediska Pozořice se spolu s dalšími skauty a skautkami
z Brna a okolí a řadou dalších národních delegací skautů zúčastnili v sobotu
10. prosince slavnostního převzetí betlémského světla ve Vídni. Následně ho
členové střediska předali zájemcům v Pozořicích a dalších okolních obcích a v brněnské betlémské tramvaji.
V předvánočním období se v oddílech
uskutečnily vánoční besídky a po Novém
roce se řada našich členů zapojila do skupin tříkrálových koledníků.

Několik informací o aktuálním dění
v pozořických oddílech přinášejí následující řádky.
Aleš Mikula, vedoucí skautského střediska
Po vánočních prázdninách opět začaly
naše pravidelné schůzky. Díky příznivému
počasí jsme mohli využít bílý sníh, který
je nám a hlavně dětem tak vzácný. Vlčata
společně postavila velkého sněhuláka. Šikovné světlušky a skautky trénovaly piruety na ledě oproti skautům, kteří usilovně
soupeřili o větší skóre v hokeji.

Dále na začátku února podnikli starší
skauti a vedoucí výpravu do Jeseníků v počtu dvanácti členů. Ubytováni jsme byli na
faře v Sobotíně, kterou již dobře známe.
Hlavním cílem bylo zdolání nejvyšší moravské hory Pradědu. Cesta na vrchol byla
zvolena obtížnějším terénem, kde jsme
využili sněžnice, které jsme se chtěli na
výpravě naučit ovládat. I když na vrcholu
Pradědu z důvodu silného sněžení nebylo
vidět ani na krok, stál výšlap rozhodně za
to. Na takové zážitky se nezapomíná.
Majka a Peťa

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Radost z lásky… ...tak se jmenuje dokument papeže Františka
– o lásce v rodině. Spis je výsledkem dvou biskupských synod,
které probíhaly v předchozích letech a které umožnily prozkoumat stav rodin a rodinného života v současném světě. Tato práce
pomohla rozšířit pohled na důle- žitost manželství a rodiny a oživit vědomí o ní. Především však má pomoci rodinám, aby obstály
pod tlakem nejrůznějších ohrožení doby, a také rodinám, které se
ocitly v nejrůznějších problémech. Dokument má devět kapitol.
V té první, kterou bych zde dnes chtěl představit, papež prezentuje instituci rodiny ve světle biblického poselství. Ukazuje, že Bible
je plná rodin, narození, milostných příběhů a rodinných krizí.
A to už od první stránky, kdy vstupuje na scénu rodina Adama
a Evy s břemenem násilí i s trvající životní silou, až do poslední
stránky, kde se odehrává svatba Nevěsty s Beránkem. Dvě velkolepé úvodní kapitoly celé Bible o stvoření prvních lidí nám představují lidský pár v jeho podstatné skutečnosti. Muž a žena, kteří
milují a plodí život, jsou skutečným živým „uměleckým dílem“,
schopným zjevovat Boha stvořitele a spasitele. Proto se plodná
manželská láska stává symbolem hlubokých Božích skutečností.
V tomto světle se plodný vztah páru stává obrazem, v němž se
odhaluje tajemství Trojjediného Boha: Společenství nekonečné
lásky Otce, Syna a Ducha svatého. Bůh jako Trojice je společenství lásky a rodina je jeho živým odleskem. Rodina tedy není bez
vztahu k samotné božské podstatě! Muž i žena – jeden v druhém
– překonávají bytostnou samotu a zplozením dalšího potomstva
stavějí dům své rodiny. Zde se uchovává živý kořen rodu, rodin10

ných a kulturních tradic, zde se nachází pravá identita a jistota.
Po tom všichni toužíme, bez rozdílu náboženského vyznání – je
to zkrátka vepsáno do naší lidské identity. V biblických textech
jsou rodiče povinni konat své výchovné poslání s váženou odpovědností; děti jsou zase volány k tomu, aby ctily své rodiče ve
smyslu plnění rodinných a společenských povinností v celém
rozsahu. Bible nepopírá ani hořkou realitu bolesti, zla a násilí,
které trhá rodinný život: Začíná to už tam, kde Kain násilně zabil
svého bratra Ábela. V Bibli také najdeme zdůrazněnou hodnotu
práce, která přispívá k rozvoji společnosti a zajišťuje rodinu, její
stabilitu a plodnost. Stejně tak tam najdeme varování před niče-

Pán Ježíš padá pod křížem podruhé Mária, Antonín a Mates Kročovi
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ním přírody. První kapitola Františkova dokumentu končí důležitou
zmínkou o tom, jak je v biblických textech zdůrazněna něžnost –
něha v projevech opravdové lásky. Vzorem nám zůstává svatá Rodina nazaretská, které se nevyhnuly nejrůznější obtíže, a přesto zůstala
vždy na cestě tím Božím směrem. Závěrem je tedy třeba říct, že se

vyplatí číst Bibli nejenom s cílem poznání Boha, ale že zde najdeme
v hojné míře také cenné nadčasové inspirace pro společenský život,
zvláště pak v rodině. Bude-li to možné, pokračoval bych v prezentaci
papežova dokumentu v příštím duchovním okénku.
P. Pavel Lacina, pozořický farář

Tradiční „hrkání“ na Velký pátek

V naší obci žije k 1. 1. 2017 celkem 637 obyvatel z toho je 326 žen a 311 mužů.

ZELENÁ ZÁPLAVA ZAPLAVILA TELNICI
Šestnáct ministrantských týmů přijelo v neděli 29. ledna 2017 do telnické
sportovní haly, aby se spolu poměřilo
ve svých florbalových dovednostech. Samotnou účast však silně poznamenala
chřipková epidemie a vůbec zvýšená nemocnost. Nejvíce to snad postihlo týmy
z Telnice, které ve všech kategoriích silně
improvizovaly. I přes velmi slušné a bojovné výkony všechna mužstva zůstala na
chvostu výsledkových tabulek.
Po několika letech jsme opět přivítali kluky z Moravan u Brna (a Ořechova),
kteří se předvedli ve vynikajícím světle, ve
finále se však museli sklonit před Šlapanicemi, kterým podlehli až na samostatné nájezdy. Vůbec samostatných nájezdů
jsme si pořádně užili - řada výsledků
v utkáních o umístění byla rozhodnuta
až tímto způsobem. To samotné svědčí o
velké vyrovnanosti celého turnaje. Exekuce samostatných nájezdů navíc přinášela fanouškům napětí a vzrušené emoce, chvílemi i nadšené ovace vítězům…
Atmosféra byla na obou sportovištích

(ve sportovní hale a sokolovně) tradičně
bouřlivá, skvěle ji rozpumpovala „zelená“
děvčata z PoŠuKova, která pod vedením
Jitky Šmerdové za doprovodu písně Chrise Tomlina „Our God“ roztleskala celou
halu. Diváci si dokonce vyžádali „repete“,
takže jsme si vystoupení malých roztleskávaček hezky užili hned dvakrát.
Byť se celé odpoledne neslo ve sportovním duchu, přesto jen o něj zdale-

ka nešlo. Potkali se tu staří kamarádi,
spolužáci, navazovaly se dobré vztahy i
pro budoucnost... Požehnání celé akci
na úvod udělil bývalý telnický duchovní správce P. Ladislav Kozubík, svou
návštěvou nás potěšili také šlapanický děkan P. Jan Nekuda, místní farář P.
Vladimír Langer, P. Petr Hošek z Újezda
u Brna a tradičně v zelených barvách
povzbuzoval zelenou záplavu i P. Pavel
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Lacina. Právě otec Pavel z PoŠuKova
spolu s asi 120 přítomnými ministranty
zakončil celou akci společnou modlitbou.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na uspořádání tohoto tradičního turnaje
jakkoliv podíleli, ať už organizačně, materiálně či finančně. Děkuji také všem
účastníkům za to, jak se k sobě chovali,
rozhodně dělali čest svému „ministrantskému řemeslu“. Pomyslnou cenu fair
play bych letos udělil klukům z PoŠuKova, kteří v mladší kategorii dobrovolně nahlásili gól ve vlastní brance, který
nemohl rozhodčí ze svého úhlu pohledu
vidět. Ve starší kategorii pak zelená záplava statečně nesla chybu rozhodčího,
který ji sice přiznal, ale až dodatečně,
kdy už nebylo možné s výsledkem finá-
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lového utkání nic dělat. Klobouk dolů,
borci.
Na závěr ještě jedna omluva rodičům: časově nám turnaj rozhodily především nerozhodné výsledky mnohých
utkání o umístění, takže jsme museli čas
turnaje natáhnout o samostatné nájezdy.
A tak nám prosím odpusťte to, že se vaše
děti dostaly domů až kolem osmé hodiny večerní.
František Kroutil,
vedoucí ministrantů Telnice
Konečné výsledky turnaje:
Mladší kategorie:
1. Šlapanice A
2. Slavkov u Brna A
3. PoŠuKov A
4. Újezd u Brna A
5. Měnín

6. Telnice A
Starší kategorie:
1. Újezd u Brna B
2. PoŠuKov B
3. Slavkov u Brna B
4. PoŠuKov C
5. Telnice B
Staří pardálové:
1. Šlapanice B
2. Moravany u Brna a Ořechov
3. Slavkov u Brna C
4. PoŠuKov D
5. Telnice C
nejlepší střelec – Ondřej Mlčoch (Slavkov u Brna)
nejlepší nahrávač – Karel Devetter (PoŠuKov)
nejlepší brankář – Jan Kříž (PoŠuKov)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 U NÁS
Děkujeme vedoucím skupinek Markétě Viktorínové, Martě Šmerdové, Jendovi Šmerdovi, Jitce Šmerdové a všem koledníkům,
kteří 10. ledna 2017 pomohli uskutečnit letošní Tříkrálovou sbírku v naší obci a s velkou odvahou a obětavostí v mrazivém počasí
přinášeli lidem radost a požehnání do jejich příbytků. Rtuť na teploměru tu noc klesla až k – 20 °C a během rána a dopoledne se
nahoru zvedala velmi pomalu.
2016

2017

Pozořice

82 433,- Kč

90 982,- Kč

Sivice

39 196,- Kč

40 630,- Kč

Viničné Šumice

38 318,- Kč

43 427,- Kč

Kovalovice

26 400,- Kč

28 911,- Kč

Hostěnice

24 270,- Kč

24 457,- Kč

Celkem

210 617,- Kč

228 407,- Kč

Upřímně děkujeme všem dárcům za štědrost!
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OSTATKY KOVALOVICE 2017
Než dvanáctá odbije na kapličce,
masky se chystají na hasičce.
Počasí all inclusive
být to včera, vítr by nás zdvih.
Před hasičkou už s vozem stojí
kůň Květoš ve slavnostním postroji.
Letos - kdo by chtěl víc?
přijíždí CIRKUS KOWALOWIC.
Kočí vypil kouzelný elixír
a vmžiku narostl mu vous i knír.
A že bylo elixíru hodně,
měl knír dnes aspoň jeden v domě!
Patří totiž k tradici
že na ostatky zmalujou tě na lících.
Pan ředitel vede tygra na provázku,
a tygr už se těší na procházku
na čerstvém vzduchu chodí on rád,
ochutná koblížky, pak půjde spát.
Zato jeho bratranec
má rád zase jinou věc
je silný kuřák a dým z jeho tlamy
nejednou spustil požární alarmy.
Tmavý tygr je cirkusu černá ovce,
nenechá v klidu hasiče z žádné obce!
Šeď dýmu barevní klauni rozbijí
a se štamprličkou si hned připijí,
září barvami duhy
a legraci nedělají dluhy.
Jeden klaun má nos pískací,
děcka hned maj náladu chechtací.
Písař a jeho rádce
lítají s EET po zahrádce
za pozvání na ostatky
vybírají desátky
do mobilní kasy,
i číslo domu hlásí.
Z dálky slyším „Andreji,
otevřít mi nechtějí“.
Padouši a darebáci dnes nemají šanci
dnešní průvod chrání se vší
elegancí
čtyři zelení kabrňáci
stateční želví Ninjáci:
Leo, Raph, Don a Micky
přiváli na ostatky nové zvyky
týkají se vaření:
krom koblihů smažení
želvy raděj ocení
slané pizzy pečení.
Že jsou Ninjové příznivci pizzy,
nosí ji stále u sebe v krabici.

Ale čerstvá je čerstvá a tak s díky
z talíře mizí pizzové trojúhelníky.
Pan otec mlynář bafá tabák rozvážně
a s pytlem mouky obchází vážně
kdyby želvy měly hlad,
můžem pizzu udělat.
Chodí s ním i kominík,
tak se chytni za knoflík
kominík Ti dvojnásobné štěstí vysází
na tváři nabarví Tě, a navíc budeš od sazí.
Také mistr Anonymus spravedlnost
hlídá v jeho masce se na tváři grimasy
nestřídaj.
Jeho výraz tajemný je
kde on je, Vendeta žije.
Situaci hlídá si
a svou masku sundá si
jen když jí anebo pije.
A že se dnes ostatkově raduje,
někomu tvář do vesela zmaluje.
Nebojte se ani chřipky ptačí,
deratizéři už sem kvačí,
v ochranném obleku,
a s popelnicí ve vleku
všechny ptáky zkoumají
a prostory stříkají
co mohou všem poradit:

Slunce zastínil teď medvěd velký
co nebojí se focení,
což mnozí jistě ocení
a foťák vytáhnou si z kabelky.
Se svým menším kolegou
svou sílu nám předvedou
děti zvednou jako činku
za odměnu na svačinku
koblih dostanou velký
a navrch dvě karamelky.
Čaroděj světlonoš v dlouhém plášti
nese si hůlku zvláštní
která se přes den nabíjí
a začne svítit, až když světlo pomíjí.
A že světlo bylo do večera,
hůlka rozzářit se mohla zcela
až v hospodě kapela,
maskám hrála zvesela.
Se Sivickou kapelou
v hospodě si zazpíváme
pak do sálu na osmou
na zábavu pospícháme.
A v neděli za ostatky tlustou čáru
udělají děti na maškarním karnevalu.
Hanka Richterová

„Dezinfekce musí být!“
Bacil chřipky je odolná látka,
na něj funguje až padesátka.
Kdyby se to z ptáků zvrtlo,
a u lidí to taky škrtlo
radši nebuď trdlo
dezinfikuj hrdlo!
Spolehlivá protilátka
je meruňka i kadlátka.
A tak jedinou je obětí
čáp, co o pálence neměl ponětí.
Jedna stará babka
nemá žádná jabka,
je to babka čiperka,
skáče jako na pérkách,
koukni na tu potvoru
čmárá ti po traktoru!
Květoš vozí děcka na kozlíku,
kolem průvodu hnedle je křiku,
odchytíme, nabarvíme
a na vůz tě posadíme,
pod plachtou je místa dosti,
odpočnou si tvoje kosti!
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
věřím, že i teď na jaře vám přijde vhod pěkná knížka. Nejprve
několik knih pro ty nejmenší, kteří budou rádi poslouchat třeba
Pohádky na dobrou noc. Známé a oblíbené pohádky v krásné
ilustrované knize. Také Krtek na návštěvě a Traktůrek Zetůrek se
budou těm nejmenším líbit.
Pro malé čtenářky napsala Ivana Peroutková příhody malé Aničky – Anička a její kamarádky, Anička na řece, Anička u moře.
Pejsek Puntík a Kočička Kiki – laskavé příběhy pro nejmenší napsala Lilly Small.
Babička drsnačka – David Walliams. Benova babička je jako každá jiná. Až na to, že babička plánuje uloupit s Benem britské
korunovační klenoty. Budete se při čtení skvělě bavit, možná budete i trochu brečet, ale určitě se nebudete nudit.
Německý autor Thomas Brezina patří mezi nejoblíbenější autory
pro mládež. Jeho knihy byly přeloženy do 30 jazyků. Dotek anděla – to je příběh patnáctileté Amy a zpěváka Matta. Amy mluví
s anděly – je jiná, zvláštní. Matt je arogantní sobec. Mohou Amy
a Matt pomoci jeden druhému a zachránit se navzájem?
Meacham Leila – Dlouhé stíny. Román sleduje tři přátele v letech
jejich dospívání a studií. Budeme s nimi prožívat jejich životní
úspěchy i porážky.
Vondruška Vlastimil – Dobronínské morytáty. Královský písař
Jiří Adam z Dobronína se svými pomocníky, Petrem a Rozárkou,
řeší další další záhadnou vraždu, tentokrát na svém hradě.
Bryndza Robert – Dívka v ledu. Napínavý a strhující thriller, kterého se už prodalo ve světě víc jak milion výtisků. Je to přesně ten
typ knihy, dokud nedočtete poslední stránku.
Galbraith Robert – Hedvábník. Strhující detektivka. Poutavé postřehy, rychlá zápletka, jízlivý humor. Autor nás provede napínavou zápletkou tak hladce, že úplně zapomenete na čas.
Ludlum Robert – Bourneovo dilema, Bourneova pomsta. Agent
Bourne je obklopen hrozbami ze všech stran. Netuší, komu se dá

věřit. Čím blíže je ke svému cíli, tím blíž je možná i k vlastní
smrti.
Keneally Thomas – Shindlerův seznam. Románové zpracování
osudů Oskara Shindlera – bezohledného kariéristy. Až ve stínu
osvětimských komínů najde znovu svoji lidskost. Riskuje majetek i vlastní život, aby nedopustil vyvraždění tisícovky židů.
Čaudhari Urmila – Dětská otrokyně. Velká bída nutí mnohé
rodiny v Nepálu, aby své dcery prodávaly. Jednou za rok se
konají doslova trhy na šestiletá děvčátka. Děti se stávají majetkem bohatých rodin, kde musí tvrdě pracovat, špatně se s nimi
zachází, mnohé jsou zneužívány. I když je otroctví oficiálně zakázáno, udržuje se toto bezpráví dodnes.
Hašková Blanka – Zlatovlásky. Autorka věrně popisuje konflikty a problémy, které každý z nás dříve nebo později řeší s rodiči,
dětmi, doma nebo v zaměstnání.
Walden Laura – Posvátná přísaha. Vivian slíbí umírající matce,
že se vydá za svým otcem na Nový Zéland. Otec se k ní chová
ale tak cize, že zklamaná dívka odchází s nevlastním bratrem
mezi Maory.
Špidla Josef – Krvavý měsíc nad horou Liliavou – děj historického románu se odehrává na Moravě – Vyškov, Brno, Luleč,
Kroměříž, to jsou místa, která poznáme v roce 1599.
Poledňáková Marie – Ten, kdo tě miloval. První kriminální román od známé autorky a režisérky dodnes oblíbených filmů
„S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku a dalších“.
Své čtenáře potěší pořádnou dávkou napětí.
Pavlín Josef – Vražda kvete v každém věku. Hlavní hrdina Michal Křižík je lehkomyslný, toho času nezaměstnaný, v rozvodovém řízení, nic nebere vážně, ani sám sebe. V této detektivce
najdete nečekanou zápletku, vraždu, ale i pořádnou dávku humoru.
Příjemné chvíle s knihou a v knihovně se na vaši návštěvu těší
Milada Terberová
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem redakce i všech občanů naší obce Kovalovice děkujeme panu Ing. Ladislavovi Majerovi za pravidelné a dlouholeté přispívání tajenek do našeho Kovalovického zpravodaje.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

NAŠI JUBILANTI

ÚMRTÍ 2016/2017

LEDEN
Šmerda Josef
Nezdařil Ctibor

80
60

ÚNOR
SEVERA VÍT
KADLEC JOSEF

70
60

BŘEZEN
HŘEBÍČKOVÁ MARIE
HŘEBÍČEK JAN
KRATOCHVILOVÁ ZDEŇKA
GARAJA VÁCLAV

93
65
65
65

DUBEN
TUREK STANISLAV
KROČOVÁ JARMILA

70
70

Nezdařil Vladimír
1.2.2016
Pleva Vladimír
20.3.2016
Šmerdová Emilie
20.3.2016
Sukovatá Růžena
22.4.2016
Frank Miloslav
31.5.2016
Julínková Libuše
31.5.2016
Hanák Oldřich
10.7.2016
Plevová Ludmila
12.7.2016
Kříž Václav
7.9.2016
Kotvrda Josef
16.1.2017
Kousal Milan
20.1.2017
Vartová Jiřina
15.2.2017
Obecní zastupitelstvo všem zesnulým děkuje za práci,
kterou za svého života vykonali, jak pro své nejbližší, tak
i pro nás ostatní.
Odpočívejte v pokoji...

POZVÁNÍ DO VINIČNÝCH ŠUMIC

VÍTÁME DO ŽIVOTA V NAŠÍ
OBCI 2016/2017

V neděli 25. června zveme na setkání „pod lipami“
u příležitosti svátku patrona obce svatého Jana Křtitele.
Poutní mše svatá bude v 7:30 hodin, po jejím skončení
bude k dispozici malé občerstvení, hudba a zábava pro děti.

Vávrová Adéla
Halouzka Patrik
Zhořová Ráchel
Severová Natálie
Valehrachová Valentina
Beneš Marek

Během mše bude též požehnána nová hasičská cisterna
Tatra 815, kterou šumičtí hasiči využívají od podzimu
loňského roku. Žehnat se bude proto, aby se z každého
zásahu vrátila s celou svou posádkou v pořádku a bez
újmy.

15.3.2016
17.3.2016
30.3.2016
29.4.2016
17.10.2016
16.2.2017
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