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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
nastal čas, na který se všichni těšíme,
zvláště naše děti - konec školního roku,
čas prázdnin a dovolených. Pro nás na
obci však začíná perné léto.
V lokalitě Za Dvorem a Za Školkou finišují stavební práce kolem nové vozovky.
Asfaltový povrch je položen, dokončují se
záchytné roštové žlaby zachytávající přívalové srážky z polních cest a na některých
místech se pokládají silniční obrubníky.
Po úspěšných jednáních se zhotovitelem
vznikla komfortní široká asfaltová silnice
místo cesty s asfaltového recyklátu. Věřím,
že tuto příjemnou změnu nakonec ocení
majitelé přilehlých nemovitostí. Je však
nutné pohlídat si při stavbách či úpravách
domů stavební stroje, aby asfaltový povrch
zbytečně nepoškodily.
Dále se na plno rozeběhly práce na
pozemkových úpravách. Geodeti vytyčili hranice obvodů komplexní pozemkové
úpravy. Na některých místech již proběhly
předběžné schůzky s majiteli pozemků, kde
byly nesrovnalosti ve vytyčení, aby se vy-

světlily. V termínech od 17.7. do 19.7.2017
bude probíhat zjišťování průběhu hranic
pozemků za přítomnosti pracovníků Katastrálního úřadu, Státního pozemkového
úřadu, zástupců obce a jednotlivých vlastníků pozemků. Je to sice prázdninový termín, ale vzhledem k probíhajícím pracím
se nedá odložit. Využijte případně přiložené plné moci k zastupování jinou osobou
nebo Vás mohu zastupovat já, budu účastníkem na všech jednáních.
V současné době také probíhají práce
na novém územním plánu obce. Shromažďují se písemné připomínky, většinou
k zařazení pozemků do návrhu pro stavbu
RD. Dne 20.7.2017 proběhne jednání se
zpracovatelem Návrhu nového územního
plánu. Poté bude vybrán projektant, který
bude nový územní plán vytvářet. Tento
proces je zdlouhavý, zahrnuje spoustu připomínkování různých institucí a úřadů.
O termínu veřejného projednání před konečným schválením územního plánu budete včas informováni.

Jak jsem již informoval v minulém čísle
obecního zpravodaje, ve vybraných místech
v obci byly nainstalovány koše na psí exkrementy. Tyto koše mají sloužit k tomuto
určenému účelu, ne však k odkládání komunálnímu odpadu. Prosím také rodiče,
aby vysvětlili dětem, že role sáčků, které jsou
součástí košů, v žádném případě neslouží
k ozdobě zábradlí mostů a plotů. Vynaložené
finanční prostředky na nákup nových rolí se
dají využít smysluplněji!
První červencový víkend probíhal ve znamení vrcholných příprav na Petropavlovské
hody. I když nás v neděli opět trochu potrápilo počasí při ranní bohoslužbě, i v průběhu
odpoledního průvodu stárku obcí, účast na
večerní hodové zábavě byla nemalá. Děkuji
členům SDH Kovalovice a hlavně kovalovickým stárkům za dobrou organizaci a přípravu
důstojného prostředí ve kterém se jak místní,
tak okolní návštěvníci dobře bavili!
Přeji Vám všem krásné, slunné prázdniny a šťastný návrat s dovolených.
Milan Blahák, starosta obce
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.17/2017 ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 9.3.2017
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelem: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Petra Filipa a Stanislava Pernicu – usnesení č.1/17/17
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/17/17
- schvaluje rozpočet obce Kovalovice na rok 2017, příjmy ve výši
8 677 700,- Kč, úspora z let minulých 3.000.000 Kč, příjmy celkem 11.677.700 Kč. Výdaje ve výši 11.222.500 Kč, úvěr splátky 455.200 Kč, celkem 11.677.700 Kč. – usnesení č. 3/17/17
a střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2018 – 2019
– usnesení č.4/17/17
- schvaluje účetní závěrku PO MŠ Kovalovice za rok 2016 bez
výhrad– usnesení č.5/17/17
- schvaluje rozdělení zisku hospodaření PO MŠ Kovalovice, přesun – 30.000,-Kč do fondu odměn a 53.076,45 Kč do rezervního fondu. - usnesení č.6/17/17
- schvaluje inventarizaci majetku PO MŠ za rok 2016– usnesení
č.7a/17/17
- schvaluje návrh na vyřazení nepotřebného majetku PO MŠ
v celkové výši 4.365 Kč – usnesení č.7b/17/17
- schvaluje žádosti individuálních příspěvků organizacím
a sdružením na základě předložených žádostí – usnesení č.8
a,b,c,d,e,f /17/17
- schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – usnesení č.9 a,b,c,d,e,f /17/17
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schvaluje pořízení nového územního plánu obce Kovalovice
a žádá MěÚ Šlapanice, odbor územního plánování o pořízení
nového územního plánu obce – usnesení č.10/17/17
jmenuje starostu obce Milana Blaháka a náhradníka místostarostu Ivana Sukovatého do pracovní skupiny pro tvorbu nového územního plánu – č.11/17/17
schvaluje ponechání dosavadní výše odměn zastupitelům
obce, po projednání nařízení vlády č.414/2016 Sb, kterým se
mění nařízení vlády č.37/2003 Sb. – usnesení č.12/17/17.
schvaluje bezúplatný převod nemovitostí v majetku TJ Sokol
Kovalovice na obec Kovalovice, včetně závazku o zachování
funkčnosti majetku užívání sportu §6 zák. č.115/2001 Sb a pověřuje starostu obce jednat ve věci uzavření smlouvy o převodu nemovitostí mezi TJ Sokol Kovalovice a obcí Kovalovice
– usnesení č.13/17/17
schvaluje smlouvu č.PV-014330041458/001 o zřízení úplatného věcného břemene pro E.ON- kabel NN Kaiserlichová, jednorázová platba 500,-Kč usnesení č.14/17/17
bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.8 - usnesení č.15/17/17
bere na vědomí informace o stavbě prodloužení inž. sítí Za
Dvorem a Za Školou – usnesení č.16/17/17
bere na vědomí - informace o nerealizaci cyklostezky v lokalitě
„Skalka“, informace o změně zpracování projektové dokumentace
na účelovou komunikaci pro cyklisty i pěší – usnesení č.17/17/17
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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MŠ KOVALOVICE
UŽ JI NEPŘEHLÉDNETE…….
Pokud budete projíždět Kovalovicemi a budete hledat školku, určitě ji již nepřehlédnete. Ke dni naší zahradní slavnosti, tj.
15.6.2017, se firmě Artisio podařilo dokončit zdařilou venkovní
malbu na zeď naší mateřinky.
Na ní můžete vyčíst: Říkáme si beruška a máme dvě třídy ježky a žabičky…. Výrazná, velká malba zaujme na první pohled.
Naše poděkování patří obci Kovalovice za pomoc při jejím
financování, a dále panu Kiliánovi z Vojkovic, který je jejím autorem….

26.-27.6.2017 - KOUPÁNÍ NA BIOTOPU
KOVALOVICE
Ve druhé polovině června nás překvapila velká vedra….I na
zahrádce ve stínu bylo horko. Rozhodli jsme se proto udělat v posledním týdnu školky dvě výpravy na biotop. V pondělí 26.6.
a v úterý 27.6. jsme si užili hlavně vody, sluníčko vykouklo občas,
ale přesto byly obě výpravy úspěšné. Dětem se společné koupání
moc líbilo, a proto jsme se rozhodli příští rok využít možnosti
koupání i vícekrát.

15.6. 12017 - VELKÁ ZA/HRADNÍ/ SLAVNOST PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Letos již popáté….
Tradice letních zahradních slavností v MŠ Kovalovice oslavila již své páté narozeniny. Při této příležitosti se všichni hosté
– dámy, pánové, princové a princezny sešli na již známém hradě
Beruškov, aby zde společně oslavili rozloučení s deseti nejstaršími předškoláky a dětmi, které po prázdninách nastoupí do jiných

MŠ. V krásném letním odpoledni hosty přivítala pohádková
hudba Tria Marian, Boris a Standa.
Na počátku slavnosti se shromáždili princové a princezny,
aby zatančili svůj rozlučkový tanec. Předškoláci předvedli originální vystoupení před králem hradu Beruškov. Ten je poté pasoval na školáky, kteří byli dekorováni šerpou Školáček roku 2017.
Nejstarší děti si odnášely na památku malé tablo a fotografii kamarádů, se kterými prožili krásné zážitky ve školce. K dárečkům
do školy také patřilo vysvědčení předškoláka a pamětní list.
Hradní stoly se prohýbaly pod slavnostním pohoštěním.
Z udírny voněly klobásky, proudem tekla limonáda i občerstvení pro dospělé. V krčmě U Zlaté korunky se podávalo speciální
hradní menu. Se zajímavým programem obohatili naši slavnost
i sokolníci s dravými ptáky od hradu Sovinec.
Kolem páté hodiny odpolední začala být intenzivně obléhána
hradní tržnice U Srdíčka, kde si mohli malí princové a princezny
vyměnit pohádkové dukáty ze soutěžení za to, co se jim líbilo.
Poté se tančilo, odpočívalo, povídalo a občerstvovalo…. Pro oslavence předškoláky však program dnešního dne zdaleka nekončil.
Čekala je ještě první a zároveň poslední společná noc ve školce…
Poděkování za možnost uspořádat zahradní slavnost patří
především panu starostovi, který nám pomáhal s mnoha organizačními záležitostmi a velmi svědomitě se zhostil role krále. Paním učitelkám za přípravu akce – vystoupení pro děti, malování
kulis, příprava prostředí hradu Beruškov. Paním provozním za
dokonalý servis kolem občerstvení a fungování bufetu a tržnice.
Panu Marku Kousalíkovi za velkou pomoc při obsluze udírny.
V neposlední řadě i všem maminkám, které se velmi aktivně podílely na průběhu naší velké slavnosti a moc nám tím pomáhají.
MŠ Kovalovice děkuje těmto maminkám za aktivní pomoc a dárky pro děti:
• paní Schilbergerové za pastelky a půjčení ubrusů na zahradní
slavnost,
• paní Kalčíkové, paní Czihalové, paní Staňkové, paní Pivodové, paní Železné, paní Šmerdové, paní Kalouskové, paní Rybníkářové, paní Blahákové za dárky pro děti do hradní tržnice,
• paní Železné a paní Šmerdové za výborné koláčky a pochoutky z listového těsta,
• paní Gabrielové za ovocný koláč,
• paní Bardynové za slaný koláč,
• paní Majerové za občerstvení pro děti v hodnotě 1000 Kč.
• manželům Koudelkovým za limonády pro děti.
DĚKUJEME a těšíme se na další 6.ročník tentokráte námořnické slavnosti….

15.6.2017 - NOC V MATEŘSKÉ ŠKOLE BERUŠKA
PRO PŘEDŠKOLÁKY
Další školní rok je pomalu za námi. Děti, které s námi tráví
poslední dny ve školce a od září začnou na zádech nosit školní
brašnu, čekala slibovaná a tolik očekávaná noc předškoláků, na
kterou jsme se všichni moc těšili. Večer 15.6.2017 jsme se sešli
s devíti předškoláky. Děti si přinesly spacák, karimatku, svého
oblíbeného plyšáčka a noc ve školce mohla začít.
Večer jsme zahájili opékáním těstových šneků u táboráku na
place za hospodou. Poté jsme si zasoutěžili a vyzkoušeli svou nebojácnost při stezce odvahy. Po večerní hygieně se děti uložily do
spacáků, poslechly si hezkou pohádku na dobrou noc a mohly
snít bezstarostný sen – třeba o blížících se prázdninách…
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2.6.2017 - EXKURZE ZA VZÁCNÝMI PTÁKY DO
VYŠKOVA
V pátek 2.6.2017 při počtu 20 dětí jsme se společně s MŠ Viničné Šumice vydali na exkurzi do papouščí zologické zahrady
v Bošovicích. Děti viděly několik druhů papoušků, morčátko
i králíčka a v dětském koutku krmily domácí zvířátka. Byl to zajjímavýý zážitek, kterýý jistě
j
stál za shlédnutí.

b a tak
k se stali
l obdivovanými
bd
a způsoby,
a ffocenými místními procházejícími turisty, kteří je obdivovali jako součást zámku.
Poté následoval obědový piknik v zámeckém parku pod starobylými stromy….a na závěr sladké studené občerstvení od maminek, které nás doprovázely. Tímto děkujeme za doprovod na
zámek a oblíbené občerstvení paní Pivodové, paní Maštalířové,
paní Hénkové, paní Žižkové, paní Šindelářové, paní Kalouskové.
Paním kuchařkám a paní školnici děkujeme za skvělý cestovní
restaurační servis, paním učitelkám za bezchybnou reprezentaci
MŠ v době historické. Výletu se zúčastnilo 43 dětí a 14 dospělých.

15.5.2017 - VYŠETŘENÍ OČÍ PRIMAVIZUS
V pondělí 15.5.2017, jako každoročně v naší školce, se uskutečnilo vyšetření očí firmou Primavizus.

10.5.2017 - MAMINKA MÁ SVÁTEK

1.6.2017 - NÁVŠTĚVA DIVADLA BOLKA
POLÍVKY V BRNĚ
Ve čtvrtek 1.6.2017, u příležitosti Mezinárodního dne dětí,
navštívilo 30 dětí z naší mateřské školy, společně s dětmi z MŠ
Viničné Šumice, divadelní představení pohádky „Obušku, z pytle ven!“. Cesta do Divadla Bolka Polívky byla komplikována dopravní situací v Brně, ale začátek představení jsme naštěstí stihli.
Počasí nám přálo a nálada byla výborná. Dětem se pohádka velice líbila, daly to vědět na konci představení, kdy herce odměnily
dlouhým potleskem.

23.5.2017 - VÝLET NA ZÁMEK V MILOTICÍCH S
KOSTÝMOVOU PROHLÍDKOU
Letošní dlouho očekávaný výlet se velmi vydařil. Opět jsme si
zkusili objednat počasí na úterý 23.5.2017 – a vyšlo opravdu na
objednávku: krásně, sluníčko, občas mráček….
Na zámek v Miloticích jsme odjeli s očekáváním – jak dříve
žili a oblékali se na zámku – jejich obyvatelé. Zážitek byl veliký
jak pro děti, tak pro dospělé.. Kostýmová prohlídka zámku nás
mile překvapila. Malé princezny, princové se chovali ve svých dobových kostýmech velmi způsobně a zdvořile. Myslím, že úplně
zapomněli trošku zlobit, jak se soustředili na vybrané chování
4

Ve středu odpoledne 10.5.2017 se sešly maminky ve školce,
aby jim děti společně popřály k jejich svátku. Třídy Ježků a Žabiček si připravily samostatná vystoupení v určitém čase, aby se
maminky mohly podívat do obou tříd. Písničky, básničky i pohybová vystoupení přítomné maminky dojaly….však byly připravovány s láskou k nim. Na závěr kulturního přání děti předaly
oslavenkyním vlastnoručně vyrobený dárek – víceúčelovou keramickou misku s portrétní fotografií pro maminku.

4.5.2017 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS
DO MŠ KOVALOVICE
Zápis do MŠ Kovalovice na školní rok 2017/2018 se po dohodě se zřizovatelem, po novele školského zákona ze září 2016,
konalo ve čtvrtek 4.5.2017 v rámci Dne otevřených dveří v bu-
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dově MŠ Kovalovice. Dodatečný zápis pak proběhl ve čtvrtek
11.5.2017. Děkujeme všem rodičům, kteří s důvěrou zapsali své
děti do naší MŠ. Bylo zapsáno 24 dětí. Od září 2017 bude naši
mateřinku navštěvovat opět 18 nových dětí.

27.4.2017 - DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
Ve čtvrtek 27.4.2017 naše mateřská škola společně s MŠ Viničné Šumice navštívila brněnské divadlo Bolka Polívky. Představení Čtyřlístek v pohádce se velice líbilo.

23.4.2017 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ KOVALOVIC
V neděli 23.4.2017 se uskutečnilo tradiční vítání nových občánků Kovalovic, kde děti naší MŠ vytvořily krásný doprovodný
program.

PODĚKOVÁNÍ HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU
VINIČNÉ ŠUMICE – KOVALOVICE
Mateřská škola Kovalovice děkuje Honebnímu společenstvu
Viničné Šumice – Kovalovice, zastoupené starostou honebního
společenstva
p
Josefem
J
Zrnečkem,, za sponzorský
p
ý dar pro
p děti ve

výši 10 000 Kč. Mateřská škola Kovalovice se zavazuje, že dar
bude využit ve prospěch dětí.

PROVOZ MŠ KOVALOVICE
Prázdninový provoz ve spolupráci s MŠ Viničné Šumice
bude zahájen v budově MŠ Viničné Šumice od pondělí 10.7. do
pátku 14.7.2017 a v budově MŠ Kovalovice od pondělí 28.8 do
pátku 1.9.2017. Provoz MŠ Kovalovice pro školní rok 2017/2018
začíná v pondělí 4.9.2017 v 6:45.

31.8.2017 V 16:00 - ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ
SCHŮZKA MŠ KOVALOVICE
Zahajovací třídní schůzka MŠ Kovalovice pro školní rok
2017/2018 se koná ve čtvrtek 31.8.2017 v 16:00 hod. Pro všechny
rodiče, prosíme přijít bez dětí.
Kolektiv pracovníků MŠ Kovalovice přeje všem místním občanům, rodičům pohodové léto plné sluníčka a nových zážitků.
Stránku připravila Ing. Markéta Hynková a Mgr. Helena Skolková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY VINIČNÉ ŠUMICE
KRÁTKÉ ZPRÁVY
V březnu jsme se zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan, ve které nejde ani tak o pořadí, ale
podchycení zájmu o matematiku.
Páťáci se s paní učitelkou vlastivědy vypravili do Brna na poznávací výlet za gotickými stavbami.
Na začátku dubna proběhl zápis do 1. ročníku. Od září se budeme těšit na dvacet šest nových kamarádů.
Taky jsme sbírali papír. Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli.
Dopravní výchova u čtvrťáků probíhala tentokrát na dopravním hřišti ve Vyškově. Teorie šla cyklistům velmi dobře, během
jízd ale zjistili, že nechybovat na silnici je mnohem těžší.
Děkujeme paní Soně Štoudkové , že k nám znovu zavítala

a umožnila nám relax u bubnů se zvuky jarní přírody.
Během května jsme se společně scházeli s našimi budoucími
prvňáčky, hráli si na školu, povídali, zpívali…
Na začátku června jsme se díky ochotě pana Mgr. Romana
Jahody a Ing. Václava Kováře mohli zúčastnit cvičného požárního poplachu, tzv. prověřovacího cvičení přímo v naší škole. Na
cvičné zavolání o pomoc přijely jednotky HZS Pozořice a SDH
Viničné Šumice. Moc děkujeme, pevně věříme, že nabyté zkušenosti nebudeme muset využít.
V letošním roce byla naše škola vybrána Českou školní inspekcí k výběrovému zjišťování výsledků žáků v pátém ročníku.
Věříme, že uspějeme!
Olga Růžičková

CO DALŠÍHO SE U NÁS UDÁLO…
NOC S ANDERSENEM
Letošní Noc s Andersenem byla pro celou školu trochu netradičně zahájena malířem a ilustrátorem dětských knížek panem
Adolfem Dudkem, který poutavě a vtipně
přesvědčil děti, že kreslení je zábava a umí
to vlastně každý.
Další program byl tradiční, každá třída
ho uchopila po svém - v páté to byl literárně pohádkový kvíz, tentokrát zaměřený na
časopis Čtyřlístek, děti řešily různé úkoly
včetně tvorby vlastního příběhu se známými postavičkami, čtvrtá třída v programu

pokračovalo studiem třídní sbírky Čtyřlístku, pohádkovými postavami, šifrováním,
úpravou komiksu, hledáním zatoulaných
slov a nočním kvízem za svitu baterek na
temném školním hřišti. Ve třetí třídě si vyprávěli příběhy, hráli hry a snažili se splnit
úkol ze soutěže MEA - být bez elektřiny.
Také prvňáčci a druháčci četli, poslouchali a hráli si. Následovala večeře a za tmy
procházka lesem pro nejstarší děti, kde se
vzájemně strašily a vyprávěly si tajemné
příběhy.

Pohádky na dobrou noc byly v každé
třídě jiné, ta pro starší děti se jmenovala Sirotčinec slečny Peregrinové a také to
byl takový tajuplný příběh, jenom trochu
strašidelný. Některým dětem se podařilo
usnout, někteří si vesele povídali ve spacácích až do ... no zkrátka dlouho a nebyli by
to páťáci, aby v poklidu usnuli, takže nás
čekalo ještě půlnoční překvapení v podobě průvodu zombíků. Pak už se víceméně
spalo. Moc jsme si to užili!
Miriam Lerchová

PLAVÁNÍ U DRUHÁKŮ
V tomto pololetí žáci 2. ročníku jezdili na 10 lekcí do plaveckého bazénu ve Vyškově. Děti se zde učily formou hry a moderními metodami zdokonalovat v plavání. Instruktoři plavání
se snažili děti pro plavání nadchnout. S použitím velkého množství plaveckých pomůcek je učili orientovat se ve vodě i pod vo6

dou, zadržet dech, skočit do vody, doplavat ke břehu, až se z dětí
postupně stali plavci. Plavecká výuka je přínosem pro rozvoj
motorických schopností dětí, získání pocitu bezpečí ve vodě
a respektu z ní, získání správných návyků ve vodním prostředí
a v neposlední řadě jako prevence utonutí.
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ PODMITROV
V březnu 1., 2. a 3. třída odjela na školu v přírodě do Lesního
penzionu v Podmitrově organizovanou školským zařízením pro
environmentální vzdělávání Lipka. Pro 1. a 2. třídu byl připraven pobytový výukový program Ferda v přírodě motivovaný
knihou Ondřeje Sekory o putování Ferdy Mravence v kombinaci

s praktickými činnostmi pro děti, ve kterých hojně zapojovaly
smysly, ruce i hlavu. Děti ze třetí třídy se ze začátku pobytového
týdne přesunuly do časů minulých, staly se učedníky ve škole řemesel a postupně se několika řemeslům vyučily.
Martina Havlíčková

PERMONIUM – SPOLEČNÝ VÝLET 1. A 3. ROČNÍKU
Najít ztraceného permoníka obnášelo překonání sebe sama, chtělo to odvahu jak fyzickou, tak i duševní. Hledání bylo plné akce,
nadšení, pátrání, spolupráce. Z Permonia
jsme odcházeli s medailí na krku. Mockrát
děkujeme „trpělivým průvodcům“, kteří nás
vedli. Také v hledání kešek jsme byli úspěšní.
Byl to nádherný výlet a sluníčko nám hřálo
až do konce.
Výlet do ZOO
Náš výlet jsme zahájili na náměstí ve Vyškově. Co vše se na takovém náměstí nachází? Sochy, radnice, podloubí, dlažební
kostky, kašna, držák na kola, lavičky, fontány....a hlavně tržní stánky, kde se bylo na co
koukat. Po té jsme vyrazili do ZOO, kde bylo
vidět, že už začíná sezóna. Některá zvířata
ukázala, jakou krásou je příroda obdarovala.
Muzeum Vyškovska
Jak se dostaneme z náměstí do muzea? Turistické informační centrum - mapa - kudy
kam, hned jsme byli tam! Navštívili jsme stálé expozice i aktuální výstavu „Šaty k tanci
i pohledu“. Výstava „Příroda Vyškovska“ nás
„ohromila“. Byli jsme se zvířaty všemi smysly.
Hana Kleisová
7
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PRVNÍ ROK VE ŠKOLE
Když se prvního září začala naše první třída plnit malými školáčky, v některých očích bylo vidět nadšené očekávání všeho nového, v jiných se zrcadlily slzičky. Z hravých, bezstarostných dětí
se postupně začali stávat skuteční žáci, se vším co, k tomu slovu
patří. Učili se být zodpovědní, samostatní, učili se tolerovat jeden druhého, navzájem si naslouchat, být pozorní a plnit úkoly.
A samozřejmě to nejdůležitější: Stál před nimi velký úkol - naučit se číst, psát a počítat.
Naše škola se připojila k více jak osmi stům školám v ČR a školám v mnoha evropských státech, které vyučují matematiku
metodou profesora Hejného. Tato metoda vychází z dětské tvořivosti a touhy poznávat, učí děti především myslet, logicky uvažovat, kombinovat, diskutovat a samostatně se rozhodovat.
V pololetí bylo již jasné, že první třída se stává pulsujícím organismem a vzájemně se všichni na sebe každé ráno těšíme. Stmelovacími momenty byly různé výlety, ať návštěva ekostřediska
Lipka, Technického muzea, archeoparku Pavlov či Permonia
a mnoha dalších. Snad nejvíce si děti užily týdenní školu v přírodě v Podmitrově s Ferdou mravencem a jeho kamarády, kde na
stýskání nebyl čas.
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Již na podzim se děti rozhodly, že se přihlásí do celostátní soutěže Malé energetické akademie jako tým Šumíků. Jejich nadšení
pro plnění úkolů je přivedlo až k vítězství a v prosinci se již domlouvaly, jak naloží se svojí odměnou. Volba padla na ty, kteří si
podle nich zaslouží podporu a polovinu výhry poukázaly středisku pro výcvik vodících psů pro nevidomé. Z druhé poloviny
výhry se potěšily drobnými dárky. Dotaz, zda budou v soutěži
pokračovat i v roce 2017, byl zbytečný. Ihned se nedočkavě vrhly
do řešení rébusů, přírodovědných otázek, objevování významných občanů Viničných Šumic, sbírání kešek a dalších a dalších
úkolů. Jejich snaha se opět neminula účinkem. První třída byla
ve své kategorii v soutěži MEA absolutním vítězem. Za jarní etapu získali Šumíci 12 000 Kč a v minulou neděli si jeli převzít do
Třebíče šek na 20 000 Kč.
Znovu tedy děti čeká rozhodování, jak s touto cenou naloží. Nepochybujeme, že nás zase překvapí nějakým dobrým nápadem.
S první třídou se rozloučíme vystoupením na školní akademii.
Nezbývá, než jim popřát radost z prvního vysvědčení a hezké
prázdniny.
Hana Kleisová a Jana Kulhánková
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ŠUMIČTÍ VČELAŘÍCI
Včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Viničné Šumice funguje již třetím rokem. První dva
roky jsme včelařili jen „na sucho“ s výukovými rámky a připravovali se teoreticky.
Z podpory Jihomoravského kraje jsme
zakoupili dvě včelstva, dva úly a základní
včelařské vybavení. Díky velké podpoře
pana starosty máme nyní i včelařskou klubovnu a místo, kde můžeme včelařit. A teď
už konečně začne i ta včelařská praxe, která vyvrcholí snad i sladkým medobraním.
Mám velkou radost, že v Šumicích se našla spousta dětí, které mají zalíbení v tak

ušlechtilém a záslužném koníčku a snížily
věkový průměr šumických včelařů. Cílem
našeho kroužku je seznámit děti, že včela
medonosná je jedním z nejužitečnějších
tvorů na Zemi a bez ní bychom i my lidé
vymřeli do 4 let.
Na našich pravidelných schůzkách se nejen učíme o včele, včelích produktech, ale
poznáváme rostliny, vyrábíme svíčky ze
včelího vosku, ochutnáváme med a hrajeme včelařské hry. Vyvrcholením našeho celoročního snažení je pak účast těch
nejlepších na soutěži „Zlatá včela“, kde

se setkáme s našimi včelařskými kolegy
a poměříme naše teoretické i praktické
znalosti. Zatím jsme nevyhráli, ale stydět
se určitě nemusíme.
Zároveň chceme touto cestou poděkovat
panu starostovi za podporu, pomoc a zázemí. Dále paní ředitelce za prostory ve
škole a velikou podporu. V neposlední
řadě i rodičům, kteří nám pomáhali natírat plot u včelařské klubovny.
Mgr. Radka Krejčová, vedoucí včelařského kroužku při ZŠ a MŠ Viničné Šumice
Včelám dík!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
V prázdninovém Pozořickém zpravodaji se ohlédneme za posledními dvěma měsíci školního roku 2016/2017. Byly to velmi
náročné dny. Připravili jsme pro vás celou řadu různých kulturních akcí, abychom vám zpříjemnili a zpestřili všední dny a ukázali jak šikovné děti a mládež kolem sebe máte.
Protože letos se nám sešlo mnoho absolventů hudebního oboru, připravili jsme dva absolventské koncerty. Konaly se vždy ve
středu 10. května 2017 a 17. května 2017.
Každý byl jiný, ale oba byly zajímavé a pestré.
Absolventi hudebního oboru:
Anna Bambušková
klavír
Marie Bartáková
kytara
Jiří Brzobohatý
sólový zpěv
Adéla Burýšková
klavír
Veronika Čalkovská
klavír
Sára Filipcová
klavír
Sára Filipcová
zobcová flétna
Ernestýna Gillíková
klavír
Zuzana Hejduková
klavír
Bohdan Kozák
kytara
Kateřina Křenková
sólový zpěv
Terezie Křížová
sólový zpěv
Petr Marek
kytara
Petr Marek
klavír
Zuzana Oplatková
zobcová flétna
Šimon Petráš
zobcová flétna
Eva Sečkařová
zobcová flétna a klavír
Vít Smolka
klavír
Aneta Ungerová
sólový zpěv a klavír
Klára Ženožičková
zobcová flétna a klavír
Natálie Bajerová
zobcová flétna
Veronika Bilíková
příčná flétna

I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

Veronika Fišerová
Jan Novotný
Zdena Staňová

klavír
violoncello
zobcová flétna

II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

Dne 24. května. 2017. jsme připravili slavnostní vernisáž absolventů v prostorách ZUŠ v budově ZŠ, kterou automaticky doprovází výstava žáků oddělení jak plošné tvorby, tak i keramiky
a modelování. Kulturní program i ohodnocení práce absolventů
a žáků probíhaly v koncertním sálu. Poděkování si zaslouží děti
a učitelé z hudebního oboru za krásné příspěvky k dotvoření slavnostní atmosféry.
Po ukončení první části a po prohlédnutí prací absolventů,
které byly vystavené na chodbě před sálem, se všichni přítomní
přesunuli do učebny výtvarného oboru, která byla přetvořena na
výstavní síň. Dle spontánní reakce přítomných dětí a dospělých
jsme přesvědčeni, že se práce všech našich žáků velice líbily a že je
naše snaha veřejností velice kladně hodnocena. Byla pouze jedna
připomínka – výstava, jejíž příprava byla dlouhodobá a zdařilá,
měla jen velice krátké trvání. Odpověď je ve skutečnosti, že v učebně je následný den normální výuka základní umělecké školy. Tento fakt se snažíme částečně řešit „ Naší malou fotoreportáží“ prací
absolventů a žáků výtvarného oboru ve zdravotním středisku.
Absolventi výtvarného oboru:
Denisa Čalkovská
plošná tvorba
Ondřej Dubšík
plošná tvorba
Šárka Máliková
plošná tvorba
Tomáš Oplatek
plošná tvorba

I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň

Ještě bychom chtěli představit úspěšné mladé výtvarníky.
Soutěž „Požární ochrana očima dětí“ – Sdružení hasičů Čech
a Moravy (republikové kolo – 36467 soutěžících):
Jan Mϋnster
v kategorii 1. obsadil 2. místo
Viktorie Chmelová
v kategorii 2. obsadila 2. místo
9

Kovalovický zpravodaj
V úterý 30. května 2017 se konal celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ OPEN, který je projektem Nadačního
fondu Magdalény Kožené. Ta řekla: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ Záštitu nad touto akcí převzali: Mgr.
Daniel Herman - ministr kultury ČR, Mgr. Kateřina Valachová,
Ph.D. - ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
Doc. Jan Hančil - rektor Akademie múzických umění v Praze,
Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. - rektor Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně, Mgr. František Lukl, MPA předseda Svazu měst a obcí ČR. Podpořila ji i řada významných českých umělců. Akce se zúčastnilo 488 ZUŠ v celé naší republice a celkem 247 000 žáků všech oborů.
K této významné akci se připojila i naše Základní umělecká
škola s programem, který jsme nazvali SLUNCE PRO VŠECHNY.
Hodnocení jsme nechali na vás – rodičích a návštěvnících odpoledního programu:
• Rád bych tímto veřejně a velmi srdečně poděkoval vedení a celému týmu ZUŠ Pozořice za vystoupení v rámci celorepublikové akce ZUŠ Open. Byl jsem opravdu překvapen rozsahem
a kvalitou, stejně tak množstvím dětí všech věkových skupin.
Až takto pohromadě si člověk uvědomí, kolik nadějných mladých citlivých duší a možná budoucích známých umělců na
naší pozořické ZUŠ vyrůstá. Celé představení všech oborů
bylo dramaturgicky velice hezky a řekl bych prodivácky pojato, takže pokud to byl záměr, dopadl každopádně na jedničku.
Výběr hudby, doplňující taneční a dramatické pasáže, byl taky
velmi šťastný. Za zvláštní zmínku jistě stojí i výkon zvukaře,
jelikož dobře nasnímat takto velké skupiny malých zpěváků
a drobných nástrojů pod širým nebem není samo sebou.
A na závěr rozhodně nutno dodat, že představení se v průběhu
odpoledne 3x ! opakovalo, zřejmě aby je viděl opravdu každý rodič, i ten, který se z práce neuvolní snadno. Zvlášť pro
nejmenší děti to proto bylo opravdu náročné, ale pokud jsem
si všiml, alespoň při posledním představení všechno proběhlo
docela hladce. Nakonec jsme ani moc nezmokli. Všem učitelům i dětem ještě jednou děkuji za nasazení a moc pěkný zážitek!
• Milá ZUŠKO,
děkujeme za příjemně strávené odpoledne s malými umělci pozořické ZUŠ. Všechna vystoupení nás pohltila, potěšila
i pobavila. Oceňujeme mravenčí práci všech pedagogů s našimi dětmi. Představení bylo zdařilé, poučné, vtipné, mělo spád
a profesionalitu. Povedlo se. Moc se nám líbilo. Hodně energie,
trpělivosti i nápadů do dalších dnů a vystoupení.
• Chtěli bychom Vám i všem učitelům ZUŠ poděkovat za velmi
vydařenou akci ZUŠ Open. Byli jsme velmi příjemně překva-
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peni, kolik oborů a vystupujících se podařilo v jednotlivých
číslech vzájemně zkombinovat. A to nápadité propojení („průvodcovství“) dětí a pana učitele z dramatického oboru se nám
také moc líbilo. Jistě nebylo vůbec jednoduché vše připravit,
nazkoušet, domluvit technické zabezpečení apod., ale pro
krásný zážitek diváků to rozhodně mělo smysl. Hodně jsme
drželi na místě palce s počasím. Nakonec i toto celkem vyšlo.
Ať se vám daří.
Další, již tradiční akcí naší školy jsou společné koncerty se
ZUŠ Ivanka při Dunaji, které se letos konaly ve středu 7. června
2017 v Sivicích a ve čtvrtek 8. června 2017 v Ivanke při Dunaji.
Umělci si vždy dobře rozumí, i když jsou to zatím děti. Koncerty
byly jako vždy úžasné a setkání s občerstvením po koncertech také
nemá chybu. Proto se z těchto koncertů všichni vrací domů vždy
s dobrou náladou v pozdních nočních hodinách .
Ve středu 14. června 2017 se konalo vystoupení žáků literárné-dramatického oboru, které mělo název PIPI! Vesele, vtipně a zajímavě ztvárněné příběhy malé zrzavé copaté holčičky Pipi se všem
moc líbily. A to, že se v hlavní roli představilo hned několik děvčat
a dokonce i jeden chlapec, bylo ještě vtipnější a veselejší. Moc jsme
se všichni bavili. Příště si takové vystoupení určitě nenechte ujít!
Poslední velkou akcí naší školy byl ve středu 28. června 2017
taneční koncert s názvem Pohyb, znamení života aneb Paleta
vzpomínek. Byl významný zvlášť pro paní učitelku Zuzanu Malachovou, pro kterou byl tento neuvěřitelný 20. koncert tím posledním, který připravila. Děkujeme!
Absolventky tanečního oboru:
Petra Dostálová
I. stupeň
Aneta Kupková
I. stupeň
Adéla Ondrůšková
I. stupeň
Anežka Zouharová
I. stupeň
Fotoreportáže ze všech akcí a další informace najdete na
www.zus-pozorice.cz
Božena Škrobová a Vít Tříska
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HODY
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JESENÍKY 2017
Na obvyklém kontrolním srazu u Tvrze se 31. 5. 2017 v 7:00
hod. prezentovalo všech 27 členů výpravy, takže jsme mohli vyjet k prvnímu, a tudíž nástupnímu bodu naší jesenické anabáze,
k hotelu Křížový vrch nad městem Jeseník. Přes jisté komplikace
s uzavírkou silnice přes Červenohorské sedlo dorazilo všech 6 aut
bez nehody a včas.
Modrá značka a mírně stoupající lesní cesta nás zanedlouho
přivedla na Zlatý Chlum s rozhlednou a občerstvovnou. Přestože,
ještě nezačala oficiální letní sezona, obě zařízení byla v provozu.
Z rozhledny je krásný výhled do údolí k Jeseníku, přes Lipovou
k Ramzovskému sedlu a dále k Šeráku i Keprníku. Zde došlo
k rozdělení naší výpravy na dvě skupiny, a to na „Vrcholové družstvo“ a družstvo „60+“. První skupina pokračovala prudkým klesáním na skalnatou vyhlídku Čertovy kameny a pak po vrstevnici zpět na Křížový vrch, ostatní se vrátili k hotelu na oběd. Jídlo
výborné, i když ceny podobné Krkonoším. Po obědě následoval
přejezd na ubytování na chatě Ramzovské sedlo. Rekonstruovaná
budova, dříve stará škola, pak turistická ubytovna, nyní penzion, byla naší základnou pro příští dny. Ubytování i strava byly
bez chyby, navíc byl k dispozici 11 metrů dlouhý bazén se slanou
vodou, vyhřívaný na 28 °C. Jediné, co scházelo k úplné spokojenosti, byla, do jisté míry kompenzační, cena piva a nápojů vůbec.
Je první červnový den a „Vrcholové družstvo“ odjíždí vlakem do Jeseníku a pak dále autobusem na Červenohorské sedlo,
odkud vyráží táhlým stoupáním na hřebenovku k Vřesové studánce pod Červenou horou. Studánka zůstala, chata je bohužel

dávno zbourána. Od Vřesovky vede cesta na Trojmezí, dále na
křižovatku turistických cest pod Keprníkem, kde se potkává se
zdatnější částí skupiny „60+“ jdoucí z druhé strany, která se vrací
od skal na Vozkovi. Výstup na Keprník není příjemný, ale již je
v dohledu Šerák s Jiřího chatou, kde skupinu čeká zasloužené občerstvení. Krásné počasí umocňuje vynikající viditelnost, čehož
v plné míře využíváme. Po občerstvení nás čeká prudký sestup
k Obřím skalám a Vražednému potoku, kolem něhož se vracíme
na Ramzovské sedlo. Ne tak skupina „60+“. Ta vychází podstatně později, protože využívá k výstupu na Šerák lanovku. Někteří
členové jdou na Vozku, jiní pouze na Keprník a ti nejméně zdatní
využívají krásné pohody a relaxu u Jiřího chaty.
Další den je odpočinkový, protože včerejší hřebenovka svou
délkou 17 km zanechala na členech výpravy stopy únavy. Vyrážíme proto směr Zlaté hory. Cestou zastavujeme na Rejvízu a krátkou procházkou se dostáváme k Mechovému jezírku. Po návratu
na Rejvíz je čas na kávu a pak vyjíždíme do Zlatých Hor. První
je na programu návštěva hornického skanzenu. Průvodce nám
nejen předvedl část zařízení stoupy a podal odborný výklad, ale
i doporučil stravovací zařízení ve městě. Po obědě jsem se opět
rozdělili. Mototuristé navštívili zajímavý poutní kostel Panny
Marie Pomocné. Pěší turisté se vydali od Petrových bud k rozhledně na Biskupské kupě, stojící na česko-polské hranici. Tento výšlap měl být původně čtyřkilometrovou procházkou, ale ve
skutečnosti byl horskou etapu. Odměnou nám byl krásný výhled
do Polska a okolí Zlatých Hor.
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Další den začal padesátikilometrovým přejezdem. Dostali jsme
se na západní stranu Jeseníků, vlastně už do Rychlebských hor,
přes Hanušovice do Horní Moravy, kde nás již z dálky vítala nepříliš vábná silueta Stezky v oblacích. Nicméně jsme zaplatili 350 Kč
a lanovkou se ke kovové, dřevem obložené konstrukci dostali.
Zajímavá stavba, nádherný výhled. Vrchol věže zdobí zasíťovaná
podlaha, pod kterou je 50-ti metrová hloubka, takže někomu dělalo potíže si na tuto síť stoupnout. Další atrakce, tobogán, vyvolává
zvenčí dojem volného pádu, ale brzdící účinek podložky, na které
se sedí, je takový, že se musíte v závěru jízdy odrážet, abyste se dostali z tubusu ven. To byla první část dne. Po krátkém odpočinku
podniklo „Vrcholové družstvo“ túru přes Babuši, Podbělku, Sušinu
do Stříbrnického sedla a pak dál na vrchol Kralického Sněžníku,
do výšky 1424 m. Cestou míjíme pramen Moravy, na vrcholu vyfotíme sochu slůněte. Po turistické chatě již 50 let není ani památky.

Žlutá značka a pramenitý potůček Moravy nás dovedou klesáním
zpět na Horní Moravu. Máme za sebou 20 km. Skupina „60+“ po
absolvování atrakcí nasedá do aut a odjíždí do Králík, aby navštívila poutní kostel. Je dominantou okolní krajiny a zvenku je hezčí,
než zevnitř. Také vstupné 50 Kč je spíš charitativní příspěvek, než
vyjádření hodnoty prohlídky.
Den poslední – rozloučení. Opouštíme penzion a přes Vidly
dojíždíme na parkoviště Hvězda u Karlovy studánky. Autobusem
vyjíždíme na Ovčárnu, na Praděd nikdo nechce, tak zavítáme na
Barborku. Systém obsluhy nejde popsat, to se musí zažít. Dost
jsem se nasmáli. Sestupujeme kolem vodopádů Bílé Opavy a docházíme zpět Na Hvězdu. Na parkovišti obědváme a s přívětivostí sledujeme chaotické počínání číšnického dorostu. Jeseníky se
snámi loučí, stejně jako počasí, začíná pršet.
Zdeněk Stejskal

MINITÁBOR RODIČŮ S DĚTMI NA BIOTOPU KOVALOVICE – ČERVEN 2017
V pátek 9. 6. 2017 v 19 hodin
proběhl slavnostní nástup.
Starosta obce přivítal všechny
účastníky krátkým proslovem
a popřál nám pěkný pobyt. Děti
složily táborový slib a vztyčili
jsme táborovou vlajku.
Celkem se na táboře sešlo 20
dětí, 7 rodičů, 4 vedoucí a 2
kuchaři. Na první večeři jsme si
opekli špekáčky u táborového
ohně.

Oběd u Staré huti
14

Po setmění jsme rozdělili děti do
2 skupin (mladší a starší) a vydali
se na stezku odvahy. Mladší pod
les k dětskému hřišti, starší k hradu Vildenberk.
Sobotní ráno nás uvítalo vydatným deštěm, který naštěstí kolem deváté hodiny téměř ustal.
Po snídani, vyzbrojeni teplým
oblečením, přilbami a baterkami, jsme vyrazili do Josefovského
údolí. Zkušenými průvodci nám
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byli Standa a Martin Žemlovi. Navštívili jsme Býčí skálu, Jáchymovskou jeskyni,
Lesní bar a Starou huť.
Výborný oběd, který jsme si dali u Staré
Huti, všem moc chutnal. Připravili nám ho
Katka Plevová a Marek Kousalík.
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Do sportovních soutěží se v sobotu odpoledne zapojili také rodiče a byla to skvělá
zábava. Děti byly po skvělém výkonu odměněny hromadou sladkostí.
Minitábor jsme v neděli ráno zakončili
slavnostním nástupem. Každý účastník do-

stal pamětní list, který nám nakreslil Zdeněk Stejskal a děti si šly užívat dětský den.
Děkujeme všem organizátorům a rodičům,
kteří pomáhali s organizací tábora a těšíme
už na další společnou akci příští rok.
Zpracoval: Ing. Tomáš Dudek, MBA

NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
S příchodem jarní sezóny se přesunuly některé sportovní aktivity
do venkovních prostor. Probíhají pravidelná cvičení našich nejmladších pod vedením Tomáše Dudka. Oddíl badmintonu rovněž pokračuje v pravidelných aktivitách. Oddíl nohejbalu připravil kurt na letní sezónu, ale momentálně se potýká s nedostatkem
členů, takže jeho aktivita značně poklesla.
Jarní měsíce, zejména pak květen, jsou na činnost tradičně velmi
bohaté. Nejnáročnější akce nás čekala 8. května, kdy jsme uspořádali 43. ročník Pochodu osvobození. Na trasách 15, 27, 35
a 50 km jej pěšky nebo na kole absolvovalo celkem 224 turistů.
Z toho 170 účastníků trasu 15 km, 34 jich absolvovalo trasu
27 km, 11 turistů pak trasu 35 km a 50 km na kole projelo 9
účastníků.
I v letošním roce 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
č. 3. Ti ve stejném termínu pořádali Otvírání studánek, k němuž

se účastníci Pochodu měli možnost připojit. Vzhledem k velmi
pěknému počasí se obou akcí zúčastnilo poměrně velké množství
lidí, takže u Jelenice bylo i v letošním roce velmi živo. K příjemné
atmosféře jistě přispěla i skupina Experiment, která zde v odpoledních hodinách vystoupila.
Letošní rok považujeme za velmi vydařený, zejména pokud se
týká účasti, která byla druhá nejvyšší v dlouholeté historii Pochodu. Nejvyšší (226 turistů) jsme zaznamenali v roce 2001. Za
zmínku stoji, že přes magickou „dvoustovku“ jsem se dostali ještě
jednou, a to v roce 2012, kdy jsme zaznamenali 222 účastníků.
Potěšující rovněž je, že se Pochodu zúčastnilo celkem 89 občanů
z Kovalovic, což je 15% z celkového počtu obyvatel obce. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že, přesto, že se proti loňskému
roku zvýšil počet účastníků o téměř 40%, došlo k poklesu počtu
účastníků, kteří absolvovali jinou trasu, než 15 km. Vloni to bylo
56 turistů a letos „jen“ 54. Potěšilo by nás, kdyby se i tyto počty
změnily ve prospěch delších tras.
15
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Další květnovou akcí byl tradiční turnaj smíšených dvojic v badmintonu, kterého se zúčastnilo
10 dvojic. Zvítězili Katka Plevová s čerstvým „padesátníkem“ Tomášem Dudkem, jehož významné životní jubileum jsme při této
příležitosti oslavili. Na dalších medailových místech se umístili
Jitka a Tomáš Stejskalovi a Eva Žemlová s Markem Kousalíkem.
Koncem května jsme již podesáté vyrazili za turistikou. Opět to
bylo do hor, tentokrát přišly na řadu Jeseníky. I tato výprava, které se zúčastnilo 27 turistů, se velmi vydařila, takže jsme v příjem-

né společnosti strávili krásných 5 dnů plných hezkých zážitků,
o které se s Vámi rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Další významnou akcí, kterou se nám podařilo realizovat druhý
víkend v červnu na místním biotopu, byl čtvrtý ročník letního
minitábora pro naše nejmenší. Děti spolu se svými rodiči strávili pod vedením Tomáše Dudka příjemný víkend. Podrobnější
informace rovněž najdete v samostatném příspěvku. Všem organizátorům patří dík za perfektní přípravu.
Mgr. Miroslav Vlach

NOC KOSTELŮ
V pátek 9. června 2017 se konala již tradičně NOC KOSTELŮ. Letos jsme si v Pozořicích udělali přestávku. Proto jste měli velkou příležitost podívat se do jiných kostelů
v blízkém a vzdálenějším okolí a myslím,
že to všude mohlo být zajímavé. Dalším
důvodem byly velké stavební úpravy před
kostelem a v celé horní části náměstí, které
by znepříjemňovaly přístup všem návštěvníkům.
Přes to všechno si chrámový sbor připravil
program pro letošní Noc kostelů. Tak, jako
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loni byl u nás v Pozořicích na návštěvě sbor
Da Koa z Rakouska, tak se letos podobné
společné vystoupení konalo v rakouském
Ebreichsdorfu. Samozřejmě byl koncert
připraven společně s Quinttetem Jiřího
Preisengera. Zpívali jsme v nádherném starobylém kostele. Potom jsme společně strávili krásnou noc na faře a ve farní zahradě
při hudbě, zpěvu a dobrém jídle a pití.
Naši hostitelé pro nás připravili program i
na druhý den. Jeli jsme na výlet do Vídně
na prohlídku katedrály sv. Štěpána. Jeden z

místních kněží nás provedl podzemím, kde
jsou pohřbeni arcibiskupové a kněží. Viděli
jsme kostnici i lapidárium. Potom nás vedl
venkem kolem katedrály a ukazoval hrobky významných občanů Vídně. Nakonec
jsme měli výklad uvnitř katedrály. Bylo to
moc zajímavé a neformální. Každý se mohl
zeptat na co chtěl….. Po prohlídce jsme šli
ještě na kafe a potom jsme zamířili k domovu.
I taková zajímavá může být Noc kostelů.
Božena Škrobová
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HASIČI
V letošním roce došlo v našem týmu k několika změnám. Někteří soutěžící avizovali omezení své aktivní činnosti na minimum,
jiní se se soutěžním týmem rozloučili nadobro. Z těchto důvodů jsme
maximálně upřednostnili účast nejmladších členů na soutěžích, kdy
mladé jádro týmu doplňujeme o zkušené osoby. Mladší soutěžící tak
rychleji získají cenné zkušenosti a současně bude mít tým možnost
usilovat na soutěžích o umístění na bedně. Samozřejmě jsme neočekávali, že budeme sbírat první místa jak na běžícím pásu, jak tomu
bylo v loňském roce. Loňský rok byl totiž opravdu výjimečný.
První test našeho soutěžního týmu přišel na řadu 22. dubna v Říčanech u Brna, kam jsme zavítali poprvé v naší historii. Soutěž je koncipována pro 5 osob a sestává se z překážkové dráhy a následného
požárního útoku. Soutěžní pokus se pro nás, až do vystříknutí vody
z proudnic, vyvíjel nadějně. V tuto chvíli jsme ještě bojovali o první
místo. Následně se nám však nedařilo srazit terče a začali jsme se propadávat v pořadí. Nakonec se nám to po asi 40 sekundách podařilo,
na dobré umístění jsme ovšem mohli zapomenout. V celkovém pořadí jsme tedy ze 7 týmů obsadili 5. místo. Z hlediska umístění pro nás
soutěž nedopadla dobře, z pohledu výkonů jednotlivých soutěžících
můžeme mluvit o spokojenosti. Všichni odvedli maximum podle
předem dohodnuté taktiky. Co přesně stálo za problémem u terčů je
nám doposud záhadou. Za náš tým startovali:
Jakub Hrnčiar, Martin Jedlička, Petr Jedlička, Marek Šmerda, Oldřich Večeřa.
Hned druhý den jsme si mohli spravit náladu na okrskovém prvním kole požárního sportu, které se konalo v Řícmanicích. Oproti
loňsku se účast ostatních týmů alespoň trochu zlepšila, kdy v mužské kategorii startovalo celkem 6 týmů. Po první disciplíně, štafetě na
4x100 metrů, to vypadalo na zopakování umístění z Říčan. Štafeta
je za poslední roky naší nejslabší disciplínou a občas v ní končíme
i jako poslední. To když jsme za některý technický prohřešek vůči
pravidlům diskvalifikováni, třeba jako letos. Následoval první pokus požárního útoku. Ten se nám sice také nevyvedl podle představ
a možností, ale čas 36:69 nakonec znamenal v tomto kole druhé mís-

to. Druhý pokus už dopadl relativně dobře, a i díky zaváhání našich
rivalů z Viničných Šumic se nám podařilo toto kolo s časem 30:63
vyhrát. V celkovém součtu všech umístění jsme nakonec brali pěkné
druhé místo. První místo vybojovali hasiči z Viničných Šumic, jako
třetí skončila Tvarožná. V našem týmu soutěžili: Lukáš Andrysík,
Martin Jedlička, Petr Jedlička, Tomáš Martauz, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Oldřich Večeřa.
Opravdový křest ohněm nastal 4. června na příjezdové soutěži ve
Tvarožné, kde jsme obhajovali loňské vítězství. I sem dorazilo oproti
loňskému roku více soutěžních týmů. V mužské kategorii startovalo
celkem 11 týmů (loni pouze 6). Náš soutěžní pokus nevypadal zle.
V několika případech ale sehrála svou roli právě nezkušenost při
řešení neočekávaných komplikací, což nás stálo drahocenné sekundy. Po dokončení soutěže ukázala časomíra hodnotu 1:39. Tento čas
byl pro nás zklamáním, protože neodrážel naše reálné možnosti. Na
druhou stranu musíme objektivně říct, že na domácí „A“ tým, který
dosáhl času těsně pod 1:30, jsme letos prostě neměli. V závěru překonala náš čas o 5 sekund ještě Tvarožná „B“, celkově jsme tedy skončili třetí za oběma domácími týmy. Umístění nám udělalo radost, na
dosaženém času budeme muset příští rok výrazně zapracovat. Třetí
místo vybojovali: Lukáš Andrysík, Martin Jedlička, Petr Jedlička, Tomáš Martauz, Pavel Valter, Oldřich Večeřa.
Původně jsme se chtěli 18. června zúčastnit také příjezdové soutěže v Pozořicích, odkud jsme za poslední roky přivezli několik pohárů.
V tomto roce ovšem soutěž doznala značných změn, z nichž nejzásadnější je změna zásahového vozidla. Nově na této soutěži startují
pouze hasičské cisterny, kterou bohužel nemáme. Do budoucna můžeme zvážit start v souvislosti se zapůjčením vozidla od domácího
týmu. Pro tento rok jsme s touto variantou nepočítali a šli se po dlouhé době do Pozořic podívat pouze jako diváci. Na soutěži startovalo
celkem 5 týmů. Nejrychleji si vedli naši sousedé z Viničných Šumic,
kteří soutěž s přehledem vyhráli.
Více informací naleznete na našich stránkách: http://sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa
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SKAUTI
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Nejvyšším orgánem naší skautské organizace (Junák – český skaut, z. s.) je valný sněm.
Koná se zpravidla jednou za tři roky a bývají
na něm přijímána nejzásadnější rozhodnutí.
24. – 26. března proběhl ve Velkém Meziříčí
již patnáctý valný sněm Junáka, kterého se
z našeho střediska, největšího na okrese Brno-venkov, zúčastnili celkem tři delegáti. Během
letošního valného sněmu se podařilo probrat
důležitá témata rezonující celou organizací,
například vzdělávání skautských činovníků,
dospělí v organizaci, myšlenkové základy
nebo logo organizace a s ním spjatý grafický
manuál. Mimo intenzivní debaty byly na valném sněmu také projednány návrhy usnesení
a proběhla volba členů ústředních orgánů.
Ondřej Válek,
jeden z delegátů střediska
Kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, bývá
pravidelně řada skautských akcí. Nejinak
tomu bylo i letos. V sobotu 22. dubna se
uskutečnila pouť skautů brněnské diecéze do
Bořitova, kde je jeden z kostelů zasvěcených
sv. Jiří, které se zúčastnili také mladší členové
našeho střediska.
Tentýž den se sešli skauti a skautky našeho
střediska u chaty Jelenice na střediskovém
kole Svojsíkova závodu.
Více se o těchto akcích dozvíte v následujících řádcích.
V neděli 23. dubna byla v pozořickém kostele
sloužena mše svatá za naše skautské středisko.

13. 5. se několik družin z našich oddílů vypravilo na okresní kolo Svojsíkova závodu do
Újezda u Brna. Podíleli jsme se také na oslavách MDD v Pozořicích a v dalších obcích.
Vyvrcholením letošního skautského roku
budou letní tábory. O našich letošních táborech se dozvíte více v některém z příštích
čísel zpravodaje.
Aleš Mikula,
vedoucí střediska
V sobotu 22. 4. se světlušky z Pozořic spolu
se světluškami z Čechyně zúčastnily Pouti
skautů brněnské diecéze. Putovaly jsme přibližně 7 km z Doubravice nad Svitavou do
Bořitova, kde je místní kostel zasvěcen sv.
Jiří – patronovi skautů. Po cestě nás čekalo
několik stanovišť, na kterých si děti mohly
ověřit své dovednosti a znalosti.
Na závěr sloužil v bořitovském kostele pro
účastníky poutě mši svatou brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul.
Jana Skládaná,
vůdkyně 1. dívčího oddílu Pozořice
22. 4. se na chatě Jelenici a v jejím okolí
uskutečnilo střediskové kolo Svojsíkova závodu 2017. Zúčastnilo se ho 10 hlídek z celého střediska Pozořice. 5 dívčích a 5 chlapeckých. Hlídky měly od 4 do 8 členů, jak to
povolují pravidla.
Hlídky se vydaly na trasu pomocí mapy
a buzoly. Trasa byla dlouhá cca 6,5 km a na

ní bylo osm stanovišť a jedno bylo pozorovací po cestě. Závod se skládal ze dvou
částí (modulů). Modul „závod“ plní celá
družina dohromady jako tým a hodnotí se
jejich taktika, komunikace a samozřejmě
výkon na daném stanovišti. Modul „brány“
je jiný, jednotlivé brány si vyberou jednotlivci z dané hlídky, zjednodušeně – každý zde
může zúročit, v čem je nejlepší.
Modul „závod“ se skládal z těchto stanovišť:
první pomoc, rozdělávání ohně, řešení krizové situace, hledání informací, řešení konkrétního úkolu, pozorování, stavba stanu,
orientace, příroda.
Modul „brány“ se skládal z těchto stanovišť:
manuální zručnost, dopravní pravidla, všeobecné znalosti, fyzická zdatnost, logické
myšlení.
Umístění
Kategorie skautky
1. místo
Pilní bobři (od. Bukovinka)
1. místo
Kanci (od. Pozořice)
2. místo
Kočičky (od. Pozořice)
2. místo Lemuři starší (od. Ochoz u Brna)
3. místo
Berušky (od. Mokrá)
3. místo
Netopýři (od. Mokrá)
Všichni si závody užili, což bylo hlavní. Počasí nám přálo – sice trochu zima, ale hlavně moc nepršelo, jen občas spadla nějaká ta
kapka.
Jana Kvapilová,
výchovná zpravodajka střediska
V sobotu 13. 5. 2017 se dívčí a chlapecká družina pozořických oddílů zúčastnily základního kola Svojsíkova závodu, které se konalo
v přírodní rezervaci Baba v Brně. Stanoviště
byla rozmístěna téměř po celé rezervaci a závodníci je hledali pomocí mapy obdržené na
startu. Obě družiny byly velmi úspěšné, chlapecká družina Kanců se umístila na prvním
místě a družina Koček na čtvrtém místě a obě
postoupily do krajského kola.
Toto kolo se konalo v prostorách Kaprálova
mlýna v údolí Říčky a bylo na téma Hladové
hry. Naši skauti zaznamenali další úspěch –
umístili se na druhém místě.
K dalším aktivitám našeho dívčího oddílu patřil v uplynulém měsíci i cyklovýlet. S partou
nejodvážnějších světlušek jsme vyrazily na
kolech do Ostrova u Macochy a zpět, tedy 70
kilometrů za dva dny. Navštívily jsme mnoho
krásných míst včetně jeskyně Balcarky, osvěžily jsme se v místním rybníku a strávily krásný večer u táboráku plný zábavy a smíchu.
Alice Pölzerová
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (2. ČÁST)
V posledním duchovním okénku jsme se seznámili s úvodní kapitolou papežova dokumentu Amoris Laetitia o lásce v rodině. Tento
dokument, jak už bylo minule zmíněno, nabízí bohaté inspirace současným manželům a rodinám, jak opravdově žít v dnešním světě.
Ve druhé z devíti kapitol dokumentu se papež František zamýšlí
nad současným stavem rodin a některými výzvami, které z toho vyplývají. Všímá si, že - oproti dřívějšku - se na jedné straně klade větší
důraz na osobní komunikaci mezi manželi, což přispívá k tomu, že
se rodinný život stává lidštějším. Na straně druhé je zde až extrémní
individualismus, který oslabuje rodinné vazby, takže je nakonec každý člen rodiny nahlížen jako ostrov. Ačkoliv současný člověk touží
po kráse rodinného ovzduší, bojí se vytvořit pevný manželský svazek, který by ho omezoval v dosahování osobních cílů. Papež říká,
že se sice rodinám nedostává dostatečné podpory ze strany společenských struktur, ale nebojí se vznést kritiku i do vlastních řad v církvi, a sice že mnohdy byla výrazně opomenuta v této věci pastorační
práce a duchovní doprovázení mladých lidí, snoubenců či manželů.
Manželství je často prezentováno církví jako zatěžující břemeno namísto přitažlivé cesty k lidskému růstu. Papež také dále hovoří o tzv.
„kultuře prozatímnosti“: Životní styl je tak rychlý, že lidé snadno přecházejí z jednoho citového vztahu k jinému. Domnívají se totiž – jak
jsou tomu zvyklí na sociálních sítích – že lásku je možno začít nebo
skončit podle libosti uživatele, a také, že ji mohou rychle zablokovat.
Jako by lidé byli jen „na jedno použití“. Založení rodiny se také do budoucna jeví z různých důvodů jako nevýhodné. Papež dále poměrně
podrobně analyzuje současnou situaci rodiny z hlediska nejrůznějších
negativních vlivů, ale pro větší prezentaci tu nemáme prostor. Je jím
tu také zmíněna velká různorodost situací, ve kterých se rodiny po
celém světě v různých kulturách nacházejí. Jsou to ale, jak píše papež,
nové výzvy! Z uskutečněných dotazníků o stavu rodin po celém světě
vyplývají např. tyto: Výchova dětí je oslabena mj. např. únavou rodičů
po návratu z práce, takže rodiče nemají chuť s dětmi komunikovat.
V mnohých rodinách už také neexistuje zvyk společně stolovat. Ros-

te závislost na televizi, úzkost a větší zájem o zajišťování budoucnosti
než prožívání přítomnosti. Rodina by mohla být účinným místem
prevence a vštěpováním dobrých zásad chránících před narkomanií,
alkoholismem, gamblerstvím a jinými závislostmi. Ale jak zmiňuje
František: Společnost a politika nedokáží pochopit, že rodina v ohrožení ztrácí schopnost účinně pomáhat svým členům. Společenská
agresivita je pak důsledkem chybějící komunikace v rodinách. Násilí
uvnitř rodiny je líhní roztrpčenosti a nenávisti v základních mezilidských vztazích. To následně poškozuje zrání jednotlivců, pěstování
společenských hodnot a etický rozvoj měst a vesnic. Ani vztahy mezi
jedinci téhož pohlaví nelze jednoduše stavět na roveň manželství. Je
třeba odmítnout „tradiční“ model rodiny ve smyslu autoritářského
a násilnického chování, ale rozhodně ne ve smyslu pevného a trvalého svazku mezi konkrétním mužem a konkrétní ženou. Papež také
mj. zmiňuje problém chybějících opravdových otců při výchově dětí
či nebezpečnost tzv. genderové ideologie, která stírá rozdíly mezi oběma pohlavími. V této věci varuje papež před pokušením nahrazovat
Stvořitele. Jsme tvorové, nejsme všemocní! Stvoření je tu dřív než my
a musí být přijímáno jako dar. Závěrem této kapitoly papež píše: Děkuji Bohu za to, že mnoho rodin, které jsou daleké toho, aby se považovaly za dokonalé, žijí v lásce, realizují svoje povolání a postupují
vpřed, i když třeba víckrát během cesty padnou. Ze synodálních úvah
nevzešel nějaký stereotyp ideální rodiny, nýbrž oslovující mozaika
tvořená mnoha různými skutečnostmi, plnými radosti, dramat a snů.
Skutečnosti, které nám dělají starosti, jsou výzvami. Neupadněme do
léčky vyčerpávat se v sebeobranných nářcích, místo toho, abychom
probouzeli misionářskou kreativitu. Ve všech situacích „církev cítí
potřebu vyslovit slovo pravdy a naděje. [...] Velké hodnoty manželství
a křesťanské rodiny odpovídají hledání, jímž prochází lidský život.“
Četné těžkosti, které konstatujeme, jsou – jak prohlásili kolumbijští
biskupové – „pozvánkou uvolnit v nás energie naděje a předávat je
prorockými sny, přetvářejícími činy a představivostí dobročinné lásky.“
P. Pavel Lacina, farář

LETNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z LESA
Zatímco koupaliště jsou plná dětských plavců,
zmrzlináři nestačí točit další a další zmrzliny,
kufry jsou horečnatě baleny a zase vybalovány, prázdninové deníky se plní novými zápisky o výletech, rodinná alba fotkami z dovolené, ulice vesnic a měst ožívají štěbetáním dětí,
které dosyta užívají volných dnů a z nádraží
a odjíždí vlaky plné dobrodružství chtivých
cestovatelů, v lese u Axmanovy hájenky v Pozořicích je tomu přesně naopak.
Utichnou cestičky, mýtiny, oblíbená místa
dětí lesní školky si berou znovu pod svou vlády chamtivé šlahouny ostružin, stromy doširoka rozpřáhnou své větve a zakryjí domečky
vystavěné p
pro skřítky,
y bunkryy u p
pařezů a ve

stavbách ze suchých větví se letní byt zabydlí
lesní zvířata. Ptáci v klidu učí své mladé první trylky, nerušeni dětským prozpěvováním.
Pochváleno budiž léto! Slunce, teplo, voda!
Po rušném konci školního roku plném slavností, vydařeného Rodinného divadelního
odpoledne, výletů a loučení s partou předškoláků se všichni ze Stromíku rozběhli za
dobrodružstvím a odpočinkem, které nabízí
jen letní prázdniny.
Letos si letní odpočinek opravdu zasloužíme. DLK STROMÍK v uplynulém roce získal
označení Certifikovaná lesní školka – pro
děti, rodiče i pedagogy jsou tak zaručeny
standardy kvality pedagogické práce s dětmi,
organizačního zajištění klubu i personálního
zajištění a profesního růstu pedagogů.
Také se podařil vstup naší sesterské LMŠ Mariánka v Brně-Líšni, kterou stejně jako Stromík provozuje spolek Kavyl z.s. se sídlem ve
Viničných Šumicích, do rejstříku školských

zařízení MŠMT. Našim předškolákům to
umožní navštěvovat dále lesní klub a zároveň
dostát povinnosti povinnné předškolní docházky, která jim nastává v novém školním
roce.
Moc se těšíme, že se potkáme na třech příměstských táborech, které letos Stromík pořádá.
A pak už budeme připravovat zázemí pro
nové děti, které budou poprvé poznávat svět
bez maminky a tatínka dohlížející z bezpečné vzdálenosti, i pro zkušené, ostřílené školkáčky.
Přejeme i Vám krásné léto, plné uvolnění,
radosti a pohody. Ať jsou pro vás tyto dny
časem setkávání se s přáteli, nových zážitků
obohacujících duši i tělo, časem pro všechno,
na co Vám v běžném uspěchaném pracovním tempu nezbývá volná chvíle.
Krásné prázdniny přeje za DLK Stromík
Tereza Jiráčková
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NAŠI JUBILANTI
KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.

KVĚTEN
Mrázková Anna 90
Šmerdová Helena 75
Železná Marie 70
Čuperová Hana 60
Šmerdová Eva 60
Sehnalová Radomila 60

ČERVEN
Mazal Antonín 85
Blahák Emil 75
Rubeš Ladislav 75
Kupka František 65
Šmerdová Jarmila 60
Kupková Hana 60

ČERVENEC
Šmerdová Hana 75
Tesař Pavel 65
Cvrkal Oldřich 60
SRPEN
Šmerda František 80

Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu ze zákonem (č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo telefonicky
na obecní úřad.
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