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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
s koncem prázdnin jakoby skončilo
léto, v září mraky nedovolily sluníčku vysvitnout, tak snad se slunečních paprsků
dočkáme ještě v dalších podzimních měsících!
Všem studentům, žákům a hlavně prvňáčkům přeji úspěšný vstup do nového
školního roku a mnoho radosti z dosažených studijních výsledků.
Dne 13. 9. 2017 byl vydán Městským
úřadem Šlapanice kolaudační souhlas
k užívání vodního díla Prodloužení splaškové a dešťové kanalizace v obci Kovalovice
v lokalitě „Za Školou a Za Dvorem“. Celkové náklady na vybudování splaškové a dešťové kanalizace včetně asfaltové vozovky činily 4.977.282,41 Kč bez DPH. Tuto částku
obec splatí Svazku Šlapanicko v pěti splátkách formou investičního příspěvku.
V současné době obec zpracovává projekt dispozičního uspořádání místností,
výměnu oken a dveří včetně nového vstupu do prostor obecního úřadu si využitím
půdních prostor pro archív. Projekt zahrnuje také uspořádání budov, prostoru

a zařízení „Na Place“ vedle restaurace
pro konání kulturních akcí. Současně řeší
i zastřešení části prostoru v návaznosti na
sál i restauraci. Tento projektový záměr
bude připraven k případnému čerpání finančních prostředků z vhodného dotačního titulu.
Komplexní pozemkové úpravy směřují k první schůzce vlastníků (pravděpodobný termín - začátek listopadu),
na které proběhne volba sboru zástupců
vlastníků pozemků. Předpokládaný počet
členů sboru je 5 -7 osob. Jednoho člena
nominuje obec, jednoho Pozemkový úřad,
další členové budou voleni z řad vlastníků
půdy. Následovat bude návrh společných
zařízení, jedná se o komunikace pro přístup k pozemkům, protipovodňové a protierozní úpravy. Všichni vlastníci půdy,
kterých se dotknou KPÚ, včas obdrží pozvánku s informacemi.
Souběžně s KPÚ pracujeme na novém územním plánu obce Kovalovice. Byl
již zveřejněn Návrh projednávání nového územního plánu obce, ke kterému se

v současné době vyjadřují obeslané veřejné instituce. Připravuje se výběr architekta a projektanta pro zpracování nového
územního plánu obce.
V letošním roce jsme se také zabývali možností obnovy cesty v sadu z Kovalovic do Vin. Šumic. Účelově zpracovaná
studie s možností využití čerpání z dotačního titulu na cyklostezky, však odhalila
úskalí členitosti terénu - velký podélný
sklon 15% v části trasy v délce 77 m je nepřípustný pro cyklostezku, podle ČSN je
možný podélný sklon 15% pouze do délky
50 m. Velký sklon by se musel výkopovými pracemi zmírnit, což zvyšuje náklady.
Pravděpodobně bychom se ale neobešli
bez záboru sousedících pozemků. Navíc je
nutné v části k Viničným Šumicím přeložit 5 stožárů VVN.
Vzhledem k těmto faktům se pokusíme cestu vyřešit v rámci komplexních
pozemkových úprav a věříme, že se to nakonec podaří.
Krásné podzimní dny Vám přeje
Milan Blahák
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.18/2017 ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 18.5.2017
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Petra Šmerdu a Jana Blahu – usnesení č.1/18/17

-

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/18/17
- schvaluje účetní závěrku obce Kovalovice za rok 216, bez výhrad – usnesení č. 3/18/17
- schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2016– usnesení
č.4/18/17
- schvaluje dle zák.č.250/2000 Sb.§17 v platném znění závěrečný účet obce za rok 2016, a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce a to bez výhrad - usnesení č.5/18/17
- schvaluje finanční dar ve výši 11.830 Kč pro MŠ Kovalovice, dar bude využíván pro potřeby dětí MŠ – usnesení
č.6/18/17
- schvaluje příjem dotace z rozpočtu JMK Program rozvoje venkova ve výši 200.000 Kč – na opravu bezpečnostního zábradlí u komunikace a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace - usnesení č.7/18/17

-

-

-

-

schvaluje podání dotace na pořízení dopravního automobilu JSDH, dotace je 50%, maximální výše 450.000,-Kč nutná
spoluúčast obce 50% - usnesení č.8/18/17
schvaluje finanční dar ve výši 3.500 Kč bez vypořádání na
provoz Linky bezpečí z.s. - usnesení č.9/18/17
bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 dle přílohy – usnesení č.10/18/17
bere na vědomí informace o stavbě kanalizace v části obce Za
Dvorem a Za Školkou – usnesení č.11/18/17
bere na vědomí informace o komplexních pozemkových
úpravách – usnesení č.12/18/17
bere na vědomí informace o převodu tělocvičny na obec –
usnesení č.13/18/17
bere na vědomí informace o záměru modernizace obecního
úřadu a dispozičního uspořádání zařízení Na Place vedle restaurace – usnesení č.14/18/17
bere na vědomí informace o chystaném záměru projektu
cyklostezek a záměru předfinancování projektu – usnesení
č.15/18/17
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.19/2017 ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 15.8.2017
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu:
Petra Šmerdu a Jana Blahu – usnesení č.1/19/17

-

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/19/17
-schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro
umístění telekomunikačních zařízení, rozvaděčů na parc.č.518/1
za jednorázovou úhradu 10.000,-Kč – usnesení č. 3/19/17
- schvaluje dodavatele na opravu bezpečnostního zábradlí u komunikace - firmu Milan Terber, Kovalovice 131, IČO: 66580269
za 433.769 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo –
usnesení č.4/19/17
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2017 o nočním
klidu - usnesení č.5/19/17
- schvaluje příspěvek na financování IDS JMK na rok 2018 ve výši
31.750,-Kč ( 635x50) – usnesení č.6/19/17

-

-

schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu sídelního
útvaru obce Kovalovice - usnesení č.7/19/17
bere na vědomí informace o Návrhu zadání nového územního plánu obce - usnesení č.8/19/17
bere na vědomí informace o schválených závěrečných
účtech Svazku a DSO Šlapanicko, Mikroregionu Roketnice
– usnesení č.9/19/17
bere na vědomí informace o předložené studii dispozičního uspořádání zařízení OU a na Place – usnesení
č.10/18/17
bere na vědomí informace o spolupráci s firmou Goodman – usnesení č.11/19/17
bere na vědomí informace o provedených rozpočtových
opatřeních č.2 a 3. – usnesení č.12/19/17
bere na vědomí informace o výsledku výběr.řízení na
správní pracovnici O.Ú. Kovalovice – usnesení č.13/19/17
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

MŠ KOVALOVICE
OHLÉDNUTÍ ZA ROZLOUČENÍM SE ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017
15.6. 2017 - VELKÁ ZA/HRADNÍ/ SLAVNOST
ANEB 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.
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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
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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…

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…

CO NOVÉHO V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
VÍTEJTE V MŠ BERUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/2018
Beruška je opět jiná …
V pondělí 4.9.2017 se naše mateřinka otevřela opět v novém, vylepšeném prostředí pro 48 příchozích dětí. Již ve čtvrtek
31.8.2017 mohli rodiče na první informativní schůzce zjistit další
nové změny. Paní učitelky a provozní zaměstnankyně připravily pro děti nově vytvořené prostředí jednotlivých tříd. Naše poděkování patří panu starostovi obce Kovalovice a zastupitelům,
kteří přispěli k tomu , že naše Beruška se může od června pyšnit
novou, krásnou venkovní výzdobou MŠ.
A co bude v tomto školním roce nového??
- Pravidelná logopedická péče 1x týdně pod vedením paní
učitelky Petry Stejskalové, která získala odborný certifikát na prevenci logopedických vad, bude pokračovat.
- Pravidelná příprava předškoláků na obou třídách 1x týdně. Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku pěti let, je od
1.září2017 předškolní vzdělávání povinné. Všechny informace
k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně možných způsobů omlouvání nepřítomnosti v rozdělení pro rodiče, zřizovatele a ředitele mateřských škol jsou k dispozici na http://www.
msmt.cz/vzdelavani/predskolni
- Nabídka nových kroužků - k angličtině nabízíme také zdravotní tělesnou výchovu i logopedický kroužek.

- Předplavecký výcvik - jako každoročně pro děti (5 let a více)
bude probíhat ve Vyškově.
Do třídy Ježků přišlo 8 nových dětí a do třídy Žabiček také
8 nových dětí. O Žabičky se v tomto školním roce bude svědomitě
starat paní učitelka Petra Stejskalová a paní učitelka Soňa Hromková. Ve třídě Ježků se budou děti potkávat s paní učitelkou Hankou Musilovou a paní ředitelkou Helenou Skolkovou. V kuchyni
budou připravovat dobroty vedoucí školní jídelny paní Kateřina
Plevová a paní Zdeňka Skřivánková. O čistotu a krásné prostředí
v celé MŠ pečuje již mnoho let paní Jitka Čulíková.
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S beruškou Mášou začínáme tedy šestý společný rok –
tentokráte rok námořníků a krásných tanečnic. Budeme
si povídat o tom, co všechno má správný námořník umět,
kde všude pluli a jací byli. Byli statečný, odvážní, samostatní, uměli si pomáhat a byli spravedlivý… dokázali zatančit
tanec námořníků a veselých tanečnic, uměli dobře zpívat
námořnické písničky. Každý měl své jméno. Naše celoroční úsilí bude završeno opět velkou za /hradní / slavností.
Společný rok uplyne jako zázračná voda v Pacifiku
…a my se těšíme na příjemnou spolupráci s rodiči.
Více informací k dění v MŠ Kovalovice se dozvíte na
webových stránkách
http://ms-kovalovice.webnode.cz/
Stránku připravila Mgr. Helena Skolková
a Ing. Markéta Hynková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY VINIČNÉ ŠUMICE
ZÁVĚR MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
ANEB CO V ČERVNOVÉM ZPRAVODAJI NEBYLO
STŘÍPKY Z JARNÍCH ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Jaro se svými vůněmi, zvuky, barvami
a změnami v přírodě nás denně vytáhlo
ven za sluníčkem, volností a pohybem.
Čekal na nás fotbal, vybíjená, hoňky,
schovávačky v keřích, soutěže nebo jen takové pobíhání, skákání a pošťuchování se
s kamarády. Každý si našel činnost podle
svého zájmu, nálady, schopností či potřeb.
Dobrou tradicí se v měsíci březnu stalo
vynášení Smrtholky. Vlastnoručně vyrobenou jsme „utopili“ v blízkém potoce. Do
obce a školy jsme přinesli lítečko symbolizující tolik očekávané jaro. Účastnili jsme
se výtvarné hasičské soutěže a navštívili
místní hasičskou stanici. Četli jsme knihy
a přednášeli básničky o jaru. Poslouchali
jsme písničky s tématem ptáků a zkoušeli
rozpoznat ptačí zpěváčky v přírodě. Mnohé volné chvilky jsme vyplnili zpěvem za
doprovodu flétniček. Také nesměla chybět
návštěva knihovny a zajímavé povídání
paní Puklové.

Chodíte na koledu? Umíte vyřezat
píšťalku z vrbového klacíku? Malujete
kraslice? Staré zvyky mají stálé kouzlo.
I my jsme v dubnu dodržovali lidové
obyčeje. Ale nejen velikonoční nálada
nás provázela tímto měsícem. Věnovali
jsme se dopravě a cestování, hráli na hudební nástroje (také třískali a bouchali),
povídali si o zubní hygieně. Kde chtěl,
představil kamarádům svoji sbírku. Vašík přinesl mobilní telefony, Terezka
prstýnky, Ríša „drahé“ kameny, Filípek
legopanáčky. A na samý závěr dubnových aktivit připadl čarodějnický rej.
Říká se: „Máji, milý máji, my jsme
tobě rádi!“ anebo „Každá babička stará
je veselejší zjara.“ Rovněž v naší družince bylo veselo a živo. Vždyť který měsíc
je krásnější? A pro tuhle krásu a také pro
naše zdraví jsme celá odpoledne trávili
venku, vnímali přírodní krásy, odpočívali, sledovali život v korunách stromů.

Ale také jsme se věnovali atletice, košíkové a dalším sportovním aktivitám.
Nezapomněli jsme ani na svátek maminek a vyrobili jim červená srdíčka s věnováním.
A vstoupili jsme do finále! Všechno
jednou končí a také tenhle školní rok to
měl „za pár“. A protože jsme žili nadcházejícími prázdninami, sdělovali jsme
si, kam je dobré se podívat, kde je co
zajímavé a hezké. Zpívali jsme písničky k táboráku a plánovali, co všechno
musíme o prázdninách stihnout. Abychom se ve zdraví ze všech výletů vrátili, připomněli jsme si zásady bezpečnosti. Navštívili jsme též OU, kterým
nás provedl vždy dobře naladěný pan
starosta a laskavé paní úřednice. Školní
rok v družince jsme zakončili posezením u občerstvení se sladkým přípitkem
„krásné prázdniny!“
Tamara Kalábová

ZÁVĚREČNÁ ŠKOLNÍ AKADEMIE
Tradiční setkání dětí ze školky a školy se svými blízkými se vydařilo. Zpívalo se, tančilo, hrálo a atmosféra byla báječná.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Výprava žáčků ze 4. a 5. ročníku na závěr školního roku do Velkých Karlovic byla úspěšná, počasí nám také přálo.

ATLETICKÁ SOUTĚŽ PRVOSTUPŇOVÝCH ŠKOL
Každým rokem v tuto dobu rádi přijmeme pozvání základní školy ve Tvarožné na sportovní klání prvostupňových škol.
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JEZÍRKO - PROGRAM BARVY ZEMĚ
Děti z první a třetí třídy vyjely na zajímavý výukový program do Soběšic.

VÝLET NA RANČ DO KOSTELAN
Celoškolní výlet byla jedna velká výprava za indiány, šerify a kovboji.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY …
Po dvouměsíčním odpočinku jsme se
sešli v naší škole, abychom se opět pustili
do společného díla. Naše nejmladší děti,
prvňáčky, nám pomohli přivítat pan starosta Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák, paní Zdena Holubová a paní Ludmila

Pospíšilová. Všichni prvňáčci byli svátečně
vystrojeni, někteří si vykračovali s aktovkou na zádech a ruku v ruce s maminkou
nebo tatínkem vesele, téměř jistě, někteří
s malými obavami: Co mě čeká? Bude mě
to tady bavit? Budu mít kamarády? A co

paní učitelka, jaká bude? Na všechny tyto
otázky najdou odpověď postupně během
společného putování prvním školním rokem. Pomůže jim v tom paní učitelka Kateřina Šujanová, ostatní paní učitelky a zaměstnanci školy a také starší kamarádi.

DOBRODRUŽNÁ CESTA
Během prvního zářijového týdne jsme ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno zorganizovali program
na podporu zdravého třídního klimatu u nejstarších dětí ve 4. a 5. ročníku. Na této dobrodružné cestě jsme si ukázali, jak funguje spolupráce mezi dětmi, co můžeme zlepšit, aby se nám spolu lépe žilo a pracovalo. Na zábavných aktivitách si děti samy
ověřily, co znamená týmová práce.
5
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VĚDA NÁS BAVÍ
Děkujeme paní R. Krejčové za zábavné setkání s vědou, v každé třídě na jiné
téma. Prvňáčci už ví, jaké jsou základní barvy a z jakých barev se skládá duha.
Starší děti pak, co je podtlak, kde všude v životě se s ním setkám. Jednoduchými
pokusy jsme zjistili, jak funguje povrchové napětí kapalin.

NÁVŠTĚVA ZOOSTANICE V BRNĚ KAMENÁČKY
Děti ze druhého ročníku navštívili přírodovědnou stanici , kde chovají plazy, obojživelníky, ryby, hlodavce a drobné ptáky. Některá zvířátka si po vyjmutí
z terárií děti samy nakrmily.

LANOVÉ CENTRUM
Čtvrťáci si jeli užít odměnu z loňské výhry jarní etapy MEA – Malé energetické akademie do Lanového centra v Brně – Lesná.
Milí žáčci, vážení rodiče, milé kolegyně, dovolte, abych vám popřála
úspěšné vykročení do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.
Olga Růžičková
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NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
Prázdniny znamenají pro cvičení a tréninky vždy menší
útlum, protože dostávají přednost jiné rekreační aktivity. Výjimkou byl badminton, kde tréninky žen i mužů probíhaly v nezměněném rozsahu i během prázdnin.
První akci po prázdninách jsme věnovali naším nejmenším.
Třetí sobotu v září jsme uspořádali tradiční sportovní dopoledne. Bohužel počasí nám letos nebylo nakloněno, takže jsme
museli zvolit „mokrou“ variantu a veškeré disciplíny přestěhovat do sálu. Letos se zúčastnilo pouze 14 dětí, takže v některých
kategoriích byl pouze 1 účastník.

Na letošní účasti se výrazně podepsalo nepříznivé počasí,
takže soutěže byly poněkud komornější. Přesto si myslíme, že
ti, co se zúčastnili, odcházeli k sobotnímu obědu spokojeni. Dík
patří všem organizátorům a sponzorům, kteří přispěli dárkovými balíčky a občerstvením.
Mgr. Miroslav Vlach
starosta TJ

Zde jsou výsledky:
Předškolačky: 1. Anička Luskačová, 2. Veronika Florianová,
Předškoláci: 1. – 2. Vašík Kohout a Honzík Luskač, 3. Honzík
Šmerda,
Mladší školačky: 1. Klárka Štanglová, 2. Sofinka Majerová,
Mladší školáci: 1. Martin Florian,
Starší školačky: 1. Kačenka Plevová, 2. Anička Marková, 3. Lada
Sukovatá,
Starší školáci: 1. Marek Richter,
A ještě starší školáci: 1. Martin Šenk, 2. Jan Marek,

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
na podzimní večery přijde vhod pěkná knížka. Vybrala jsem několik, i když
vím, že si vyberete raději sami. Z okresní
knihovny máme zapůjčen hodně velký
soubor. Určitě si vyberete podle svých zájmů.
• Vůně života - Táňa Releová-Vasilková. Magda a Lenka, hrdinky příběhu,
touží po jistotě a lásce. Tak jak miliony
jiných žen. Alice ale sní o svobodě, práci v zahraničí. Manžela ani dítě ke štěstí
nepotřebuje. Ale možná je všechno jinak. Od této oblíbené autorky máme
v knihovně další romány – Máma pro
Veroniku, Modrý dům, Pláně u dědečka, Květiny pro Lauru.
• Dobrá tak akorát – Barbora Štastná.

•

•

•

Život je chaotický a dost stresující, ale
taky skvělý a zábavný. Tahle kniha je
plná historek o tom, co se hrdince nepovedlo, co nestihla, pokazila nebo to
nedopadlo podle jejích přání. Ale taky
o tom, že takový život ji vlastně baví.
Kamarádi – Jan Cimický. Dva rybáři,
kteří sedí na svém břehu řeky. Seznámí
se až v dramatickém okamžiku, kdy je
spojila jejich profese. Chirurg a kriminalista. Jejich osudy se zkřížily a chlapské
přátelství jim pomohlo přes nepřízeň
osudu, tragické okamžiky a nejistotu.
Vzpoura goliardů – Václav Vondruška.
Román od známého a oblíbeného autora. Oldřich z Chlumu musí vyřešit vraždu při cestě do německých Cách.
Osmanský tábor – román od stejného

•

•

•

autora. Tady řeší diskrétní záležitosti na
přání královny Anny, Jiří Adam z Dobronína. Musí ale odjet do Uher.
Ulička hanby - tento historický román
se odehrává na Starém Městě pražském.
Jiří Adam pátrá po bezohledném zločinci sám. Na světlo se vynořují okolnosti,
které spojují pražskou spodinu s královskými úředníky.
Rodinné prokletí – Mayer Gina. Velká
rodinná sága o lásce, sebeurčení a osudu, jenž vystaví Leonoru a její ženské
potomky tvrdé zkoušce.
Životem nekráčím sama – Mamarová
Darina. Osud hlavní hrdinky je už deset
let spjatý s bojem o život. Tuto životní
zkoušku zvládá s nebývalou silou a humorem.
7
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•

•

•

•

Mengele – anděl smrti – Posner Gerald. Šokující životní příběh doktora
Mengeleho. Tento nacistický zločinec
nebyl nikdy dopaden a potrestán.
Dřív než se rozloučíme – Věra Řeháčková. Hrdinka románu řeší otázku, zda
mít nebo nemít děti. Obě její manželství
jsou bezdětná. Chce toho od života tak
málo. Na vlastní kůži pozná, že nic na
světě není zadarmo.
Případ klasické lásky a Případ forchheimského rádce. Historické detektivní romány z období Velké Moravy.
Napsal Stanislav Češka.
Cook Robin – Káma. Medička Susan se
vydává po stopách nezákonného obchodu s lidskými orgány.
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•

•
•

•

Gren Jane – Domek na pláži. Prázdninový příběh o domku, jehož návštěvníci vnesou do života majitelky
humor, slzy a smích.
Smith Wilbur – Čas zemřít – Dobrodružný příběh ze žhavé Afriky.
Kdo má rád spisovatelku Danielu Steelovu určitě si vybere. Vzdálené dary,
Šlechetná žena, V pavučině vztahů,
Dvojí tvář požehnání, Milost, Borec, Dům na Charles Street. Tyto
romány jsou ze souboru zapůjčených
knih.
Ještě několik knih pro děti. Anička
v zahradě – Peroutková Ivana. Anička
se chystá na konec prázdnin k babičce
na vesnici. Těší se na babičku. Proto-

že tam chodila jeden rok do školy má
tam i kamarádky. Knížek o Aničce je
už celá řada. - Anička na řece, Anička u moře, Anička a její kamarádky.
• Schuld Kerstin – Na stavbě. Jak se
staví dům nebo silnice. Jaké stroje na
stavbě pomáhají, jaké nářadí potřebují řemeslníci? Naučná kniha pro
nejmenší.
Dalšími knihami pro nejmenší jsou:
O létajících strojích, Strašidelné prázdniny, Anežka se těší na miminko, Příhody
malého kouzelníka.
Příjemné chvíle s knížkou přeje Terberová Milada
Knihovna je pro vás otevřena každou
sobotu od 14,00 do 16,00 hodin

HASIČI
Jedinou prázdninovou soutěží, které jsme se zúčastnili, byl Memoriál Josefa Fakly v Řícmanicích. Soutěž se konala 29. července za
účasti čtyř družstev. Kromě nás zde startovaly také Blažovice a dva
týmy domácích. Ani v jedné ze tří soutěžních disciplín jsme nenašli
přemožitele, proto jsme se po zásluze mohli radovat z vítězství. Na
stupních vítězů se také umístily oba týmy domácích. Za naše družstvo soutěžili: Lukáš Andrysík, Vladimír Filip, Martin Jedlička, Petr
Jedlička, Tomáš Martauz, Jaromír Šmerda, Pavel Valter, Oldřich Večeřa.
Po prázdninách jsme se 2. září vypravili do Březníku, kde každoročně probíhá atraktivní příjezdová soutěž. Během cesty je nutné
plnit několik disciplín. Po zastavení vozidla následuje požární útok
simulující klasický zásah u požáru. Jako obhájci loňského vítězství
jsme startovali až jako poslední. Soutěžícím družstvům se postupně dařilo výsledný čas neustále vylepšovat. Týmy Horních Lhotic
a domácího Březníku stlačily čas pod 4 minuty, což byl velmi pěkný
výsledek. Vše tedy záviselo na našem výkonu a se zaváháním konkurence jsme už nemohli počítat. K naší spokojenosti nám soutěžní
pokus vyšel podle představ a s časem 3:29 jsme ovládli i tento ročník soutěže, čímž jsme zde zkompletovali sérii tří vítězství v řadě.
Domácí Březník (3:40) obsadil druhé a Horní Lhotice (3:47) třetí
místo. Vítězství v Březníku vybojovali: Lukáš Andrysík, Martin Jedlička, Petr Jedlička, Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Pavel Valter, Oldřich
Večeřa.
Více informací naleznete na našich stránkách: http://sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa

CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Vyvrcholením každého skautského
roku jsou skautské tábory. Letos pořádalo
skautské středisko Pozořice šest táborů,
z toho dva na našem hlavním tábořišti
v údolí Rakovce u Bukovinky. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém
8

údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se
více dozvíte v následujících řádcích.
Tématem letošního skautského tábora pozořických oddílů byla Stargate, tedy
Hvězdná brána, inspirována známou sérií
scifi filmů režiséra Rolanda Emmericha.

Téma se promítlo nejen do celotáborové
etapové hry, ale provázelo nás po celých třináct prázdninových dní strávených na louce
v Rakoveckém údolí. Ač malá, tak výkonná
skupina vedoucích se neúnavně věnovala
všem čtyřiceti dětem a jejich nadšení pro
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věc se promítlo mimo jiné i do perfektně
připravených kostýmů, osvětlené hvězdné
brány s ovládacím panelem a nových týmových her zaměřených na šikovnost, mrštnost, logiku, strategii i přesnost.
Odhodlání dětí, plnit různé zkoušky
a výzvy bylo o to větší, když nám po většinu času přálo počasí. Program byl zpestřen
i dvěma cyklovýlety, poprvé jsme s táborníky navštívili lom v Rudicích a druhé osvěžení nás čekalo v Ruprechtově. Na závěr
děti zažily opravdu netradiční a dokonale
připravenou pokladovku, na kterou budeme
všichni ještě dlouho v dobrém vzpomínat!
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Bylo prima, bylo krásně, těšíme se za rok zase!
Za 1. dívčí i chlapecký
skautský oddíl Pozořice
Alice (Ajka) Pölzerová
Naše klubovny opět po
prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků
schůzek. Dětem i jejich vedoucím přeji úspěšný nový
skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula,
vedoucí střediska

MYSLIVOST
Vážení spoluobčané!
Jako každoročně by se Vám zde krátkým článkem rád připomněl myslivecký spolek Viničné Šumice-Kovalovice. Tentokrát
bychom však rádi opustili dosavadní způsob prostého vyjmenování našich akcí - nejen proto, že se stále častěji setkáváme se živým zájmem o naši činnost, nýbrž i vzhledem k tomu, že bychom
byli rádi, kdyby bylo naše okolí lépe informované o naší činnosti
a důvodech toho, co děláme.
Jako každý rok jsme samozřejmě i letos odpracovali řadu brigádnických hodin na ošetřování remízů, údržbě mysliveckých
staveb a zařízení k péči o zvěř, při zimním přikrmování a rozvozu
vody do napáječek, při péči o násadu bažantů, která letos čítala
580 kusů bažantích kuřat. Jako obvykle jsme uspořádali v rámci
června, který byl v minulosti deklarován jako měsíc myslivosti,
dětský den, abychom seznámili s živou přírodou kolem nás naše
nejmenší - a velmi nás na jedné straně těší ohlasy rodičů, kteří
akci vnímají výrazně kladně jako přínos k rozšiřování obzorů dětí,
na druhé straně nás však mrzí, že se akce zúčastňují jen nejmenší
děti. Je škoda, že si starší děti pro samé sezení u počítače nenajdou
čas, aby přišly…

Jako vždy jsme v létě absolvovali na brokové střelnici spřáteleného mysliveckého spolku v Holubicích tradiční letní střelby a - jak
je v tuto dobu zvykem - chystáme se na vrchol mysliveckého roku,
podzimní hony na bažanty a zajíce a v jejich rámci pak na každoroční bilancování naší činnosti.
V této souvislosti se opakovaně setkáváme s otázkou, proč ty bažanty vysazujeme, ošetřujeme a krmíme, když je pak na honech zase
postřílíme.
Když se laik dívá na odbornou činnost, často mu připadne
spousta činností nesmyslná. Ani v tomto případě nejde - jak by se
na první pohled zdálo - o to, že bychom jako myslivci nutně potřebovali ke štěstí nějakou tu zvěř zastřelit. Problematika umělého a polodivokého odchovu bažantů vychází v prvé řadě ze skutečnosti, že
z našich polí, lesů a mokřadů mizí drobná zvěř - čili nikoliv jen zajíci
a králíci, nýbrž i drobné ptactvo, zahrnující mj. bažanty, křepelky,
koroptve, skřivany, sluky, chřástaly a řadu dalších druhů. To jsou totiž ti nejdůležitější pomocníci člověka, protože jejich potravou jsou
v prvé řadě nejrůznější druhy hmyzu a semena mnoha plevelných
rostlin. Na jejich stavech se již v minulém století podepsala první
vlna insekticidů v čele s DDT, které - ač zpočátku prezentováno
9
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jako neškodné pro teplokrevné živočichy - výrazně snížilo schopnost ptáků se rozmnožovat. Po zákazu DDT se zdálo, že se naše
příroda sama vzpamatuje, nastoupila však další vlna chemizace
v čele s prostředky na bázi tzv. glyfosátu k hubení nežádoucích
plevelů a bylin a celou sérií dalších jedů – insekticidů, herbicidů
i rodenticidů. A v krajině, k níž dříve neodmyslitelně patřilo čiřikání koroptví a hlasy dalších ptáků, zní především dunění blízké
dálnice a na polích uvidíte častěji dravé ptáky než zajíce, bažanty
či koroptve.
Jestliže se tedy myslivci snaží o vysazování bažantů a koroptví, snaží se působit proti tomuto vlivu, jakkoliv to vypadá beznadějně. Bažanti z umělých chovů však v dalších letech hnízdí jen
výjimečně, takže se v rámci hledání schůdné cesty zavedl spolek
chov polodivoký, kdy se bažantí kuřata umístí do volné přírody
spolu s kvočnou nebo kapounem, kteří se o ně starají. Abychom
nadměrně neomezovali veřejnost, necháváme tento poloumělý
chov neoplocený. Když však v blízkosti klecí někdo pustí neukázněného a neposlušného psa, dokáže takový pes nadělat nenapravitelné škody, protože mladí bažanti sice už umí jakž takž létat,
slepice toho ale moc nenalétají a pes se vyřádí. Takový případ se
nám nedávno stal - mladý pes zadávil několik slepic a mladých
bažantích kuřat…
Není třeba uvádět, že odchov většího množství bažantích kuřat je časově, pracovně i finančně náročná záležitost, neboť krmení pro ně taky něco stojí, je třeba pro ně vyrobit klece, zásypy
apod. a v prvé řadě je třeba se alespoň dvakrát denně u klecí stavit
kvůli doplnění vody a krmiva - ale také kvůli ochraně takového
chovu před predátory. Bažantí kuřata se často stávají předmětem
zájmu nejen nevychovaných psů, nýbrž i kun, lišek, psíků mývalovitých, jezevců, lasiček a každoročně se zvyšujícího počtu
dravých ptáků, kteří sice byli koncem minulého tisíciletí na vyhynutí, ale tento handicap nejen že překonali, nýbrž se i zdatně
a dnes prakticky už nekontrolovaně množí. Zvýšená koncentrace
bažantích kuřat predátory přímo přitahuje, takže je nutné chovy
často intenzivně hlídat a nezřídka dokáže chráněného dravce odradit jen varovný výstřel do vzduchu…
Ta část kuřat, která se nám podaří zachránit a odchovat do
dospělosti, se zpravidla skládá ze stejného počtu slepiček a kohoutků. Dnešní zemědělská krajina však má pro volně žijící zvěř
jen omezené potravinové zdroje a větší množství bažantů by přes

FARNÍ DEN
V sobotu 27.8. se konal již počtvrté farní den.
Hned po zahájení společnou modlitbou v kostele
ožil farní dvůr tanci národopisného souboru Orlík,
zpěvy schóly a hrami pro děti i dospělé. Všichni
účastníci, kterých bylo přes 200 si měli možnost popovídat, zazpívat a nebo třeba navštívit kadeřnický
a kosmetický koutek, ale také poutavou cestopisnou
přednášku o Tibetu. Děti ve věku do 2 let nejvíce
bavilo pískoviště, ty starší pak skákací hrad a nebo
fotbalový turnaj děvčata tvořila velké fronty na malování na obličej. Vyhlášení výsledků fotbalovéhu
turnaje bylo zpestřeno tanečním vystoupením „děvčat Zelené záplavy“. Ve farním sklepě byla přehlídka
Sivických a Šumických vín s ochutnávkou a vysoké
návštěvnosti se těšil i fotokoutek.
10
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zimu uživila jen těžko. Kromě toho nikdy nevíme, jaké procento
vysazených kuřat se dožije podzimu, takže musíme při stanovení
počtu kuřat počítat s nejhorším - např. před dvěma lety byla míra
přežití kvůli řadě faktorů velmi nízká. Dalším vlivem, který nás
(vedle nízké úživnosti dnešní krajiny) na konci roku nutí počet
bažantů zregulovat, je skutečnost, že ve volné přírodě stačí jeden
kohout na cca 4 - 6 slepiček. Je-li kohoutků více, ruší slepičky při
hnízdění. A proto je nutné na konci roku uspořádat hon a počet
kohoutků upravit. I tak ale musíme celou zimu jezdit každý víkend zvěř přikrmovat…
Hon bývá pro myslivecký spolek odměnou za celoroční úsilí, možností pozvat kolegy z okolních spolků, probrat s nimi
zajímavé otázky i problémy k řešení a pochlubit se výsledky své
práce. Jinak dnešní myslivci moc radostí nemají - na jaře se snaží chránit zvěř stahující se do vzrostlých vojtěškových porostů
před vysečením (letos jsme přes veškeré úsilí přišli prokazatelně o 20 zajíců, 5 bažantích slepic s početnými snůškami vajec,
11 srnčat a 1 srnu). Během celého roku pak pravidelně dochází k úhynům zvěře (a často zvěře s chovným potenciálem, která se lovit nesmí) kvůli jejím srážkám s motorovými vozidly
na silnicích. Naše letošní bilance kusů sražených na silnicích
od 1. dubna čítá 15 zajíců, 10 srn/srnců a 1 divočáka. Aby toho
nebylo málo, bývají mláďata v honitbě často předmětem útoků predátorů. A k tomu rostou počty pytláků, kteří používají
nepovolené způsoby lovu a často loví jen pro radost. Takže se
může stát, že v lese najdete mrtvého srnce, kterému pytlák jen
uřízl hlavu kvůli trofeji… I takoví lidé chodí mezi námi.
A co víc, jsme to my myslivci, kdo může za všechno - naší vinou
divočáci a zajíci škodí na polích, protože jich střílíme málo; naší
vinou je přemnožení lišek, jejich záliba v domácí drůbeži a šíření prašiviny, neboť lišek lovíme taky málo; lesáci nás obviňují
z okusu dřevin vysokou a srnčí zvěří, jejichž stavy prý evidentně
rovněž regulujeme nedostatečně. Na druhou stranu se však dozvídáme, že jsme krvežízniví vrazi a že nám nejde o nic jiného
než o střílení zvěře. Málokdo si ale dokáže představit, kolik úsilí
vyžaduje např. ulovení divočáka nebo každodenní práce v honitbě a jak těžké je vyhovět všem zájmovým skupinám, které při své
činnosti nějakým způsobem přicházejí do kontaktu s naší zvěří
a ovlivňují její životní podmínky a prostředí.
Dagmar Petrová, Ing. Luděk Šmerda
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (3. ČÁST)
Pokračujeme v prezentaci dokumentu
papeže Františka Amoris Laetitia o lásce
v rodině.
Třetí kapitola uvádí, že jen ve světle křesťanské víry je možné plně pochopit nejhlubší význam manželství. To je totiž obrazem
Boží Lásky. Jenom v pohledu upřeném na
Krista se v plné hloubce poznává pravda
o lidských vztazích. Jak víme z evangelia,
Ježíš se zastává nerozlučitelnosti manželství
a odmítá jakoukoliv „tvrdost srdce“, která
svého partnera dovede od sebe odehnat a
navždy opustit. Papež František v této kapitole stručně shrnuje základní nauku o křesťanském manželství, která spočívá v jeho
jednotě a nerozlučitelnosti. Manželství
nemá být břemenem, ale jistotou a bezpečím pro všechny členy rodiny. To se tak stane tehdy, když se muž a žena jeden druhému
jednou pro vždy cele darují ve svátosti manželství, slíbí si před Bohem a před Církví
lásku, úctu a věrnost, že se nikdy navzájem
neopustí, a že spolu ponesou všechno dobré
i zlé až do smrti. Jen na tomto slibu je možno
vybudovat „pevný dům na skále“ a nikoliv
„domeček z karet“, který se sesype při prvním lehčím problému nebo objeví-li se třetí
atraktivní osoba. Láska manželů odmítá od

samého začátku sobecké uzavírání se do
sebe, ale je naopak svou podstatou zaměřena k plodnosti. Děti jsou největším darem
a dobrem manželství, v jejichž životě láska
přesahuje samotné manžely. Děti jsou nejenom pokračovateli svého rodu, ale také
nositeli ovoce námah, které jejich rodiče
vynaložili při jejich výchově. Dítě si zaslouží, aby se narodilo z takové opravdové lásky,
a ne jakýmkoliv jiným způsobem. Ditě není
pro své rodiče „nutností za každou cenu“,
ale svrchovaným darem jejich plodné lásky. Rodiče, kteří nemohou mít své vlastní
děti, mají hledat způsob, jak své rodičovství
darovat jiným způsobem – ať už adopcí či
službou potřebným. Rodič má nejen právo
na své dítě, ale také dítě má právo na své
rodiče! Ale hlavně má dítě právo na svůj
vlastní život už od samého svého početí!
V závěru kapitoly hovoří František
o vztahu rodiny a Církve. Já bych tuto pasáž
převedl do našich místních poměrů, tedy do
roviny: rodina a farnost. Farnost potřebuje
rodiny a rodina potřebuje farnost. Farnost
má být jednou velkou rodinou a to bude jenom tam, kde se bude skládat z mnoha rodin otevřených životu a svému okolí. Bohu
díky, že naše pozořická farnost taková je!

Chci poděkovat všem manželům, kteří zde
slaví svá zlatá a diamantová jubilea a ukazují tak mladé generaci krásu manželské
věrnosti! Chci poděkovat všem manželům,
kteří jsou si věrni i přes těžké problémy,
které je potkávají! Chci poděkovat mladým
manželům za otevřenost životu i za to, že se
nebojí mít více děti a obětavě je vychovávat! Chci poděkovat také těm manželům,
kteří i přes rodinné starosti dokáží věnovat
svůj čas a schopnosti společenskému životu v různých podobách (zájmové kroužky,
volnočasové aktivity, kulturní akce, aj.)!
Chci poděkovat snoubencům za opravdovost jejich vztahu, za jejich nezištnou
vzájemnou lásku ochotnou obětovat pro
rodinu i svůj vlastní život! A také jim děkuji za trpělivost při dlouhých přípravách
na manželství! A konečně se jistě můžeme
všichni radovat ze všech mladých lidí, kteří chtějí do budoucna založit a vybudovat
opravdový manželský vztah, který bude
skutečně pevný a nerozlučitelný!
Pokud jste dočetli až sem, tak přijměte,
prosím, mé přání Vám všem k prožití krásného podzimu a hlavně k upevnění všech
rodinných a přátelských vazeb!
Váš P. Pavel Lacina, farář

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
OBEC KOVALOVICE
SOBOTA 7. ŘÍJNA 2017
Harmonogram svozu:
odpad

stanoviště

čas

Technické zabezpečení

Objemný odpad

„ Na Place“

9:00-11:00

1ks, kontejner 40 m3

Pneumatiky

„ Na Place“

9:00-11:00

1ks, kontejner 18 m3

Nebezpečný
odpad

„ Na Place“

9:00-11:00

bedny na nebezpečný
odpad

Objemný odpad
Přebírané odpady: rozmontovaný starý nábytek, koberce a vybavení
domácnosti
Nebezpečný odpad
Přebírané odpady: oleje, barvy, ředidla, kyseliny, zásady, baterie, sorbety, obaly od nebezpečných látek, léky, atd.
Nebudou přebírány: stavební odpady (suť apod.), nebezpečné stavební odpady (např. s obsahem azbestu), odpady ze zahrad (větve atd.), pneumatiky z nákladních vozidel a disky kol.
Provedení: občané mají možnost předat uvedené odpady na jednotlivých stanovištích dle seznamu a to až do naplnění kapacity kontejnerů a
nádob. Na všech stanovištích budou přítomni pracovníci přebírající odpad.
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CHARITA VE SLAVKOVĚ U BRNA A V BUČOVICÍCH OZNAMUJE, ŽE JE OD 01. 08. 2017 OPĚT V PROVOZU!
Žádáme naše klienty, aby se na schůzky předem objednávali. Jinak nemůžeme zaručit, že Vás v danou chvíli budeme moci
přijmout.

Úřední hodiny – sociální poradna Slavkov u Brna
Pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 16:00
Úterý
9:00 – 12:00
Středa
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Čtvrtek
9:00 – 12:00
Pátek
poradna uzavřena
Kontakt:
Nikola Zbořilová, DiS. - Sociální pracovnice – vedoucí Tel.: + 420 544 212 021;
Mob. +420 731 646 977
E-mail: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz

Úřední hodiny – sociální poradna Bučovice
Pondělí
8:00 – 12:00
13:00 - 17:00
Středa
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Kontakt:
Mgr. Jaromír Němeček, DiS. – sociální pracovník
Tel.: +420 517 380 451; Mob. +420 739 389 266
E-mail: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz
Poskytujeme ambulantní poradenské služby osobám ve věku od
18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Poradna zajišťuje poradenství v oblasti řešení
dluhů, pracovně-právních vztazích, bydlení, rodinných a mezilidských vztazích, majetkoprávních vztahů, práva životního prostředí, ochrany spotřebitele, základů práva ČR, občanského
a soudního řízení, ústavního práva a sociální terapie.

V pátek 10. 11. 2017 v 17 hodin se uskuteční MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Sraz u drogerie paní Blahové.
Průvod bude zakončen „Na Place“ opékáním špekáčků.

NAŠI JUBILANTI
ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
ZÁŘÍ
Jašek Antonín 92
Vaverka Julius 80

ŘÍJEN
Pernicová Marie 91
Barták Vlastislav 90
Plevová Alžběta 75
Kalužová Eva 70
Kaluža Karel 70

LISTOPAD
Křížová Věra 85
Ondráček Miloslav 60

PROSINEC
Valehrach Ladislav 65

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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