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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v předvánočním čase dostáváte do rukou poslední letošní číslo obecního Zpravodaje. Spolu se Zpravodajem dodáme
i stolní kalendář mikroregionu a brožuru
Vaše cesty k bezpečí. Počet kalendářů je
stanoven v omezeném počtu na obce Mikroregionu Roketnice do každého domu po
jednom výtisku vyjma rekreačních objektů.
Brožura Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré
blondýnky radí je informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru
JMK, Krajského ředitelství policie JMK
a Zdravotnické záchranné služby JMK,
který má za cíl seznámit obyvatelstvo JMK
s ochranou obyvatelstva, požární prevencí
a bezpečností obyvatel. Považuji za důležité, aby se alespoň prolistováním brožury
dostaly základní informace a postupy do
podvědomí obyvatel naší obce, proto jsme
jako spousta jiných obcí Jihomoravského
kraje, tisk brožur pro „své“ občany uhradili.
Dne 15.11.2017 proběhlo v sále kulturního zařízení úvodní jednání komplexních
pozemkových úprav svolané pracovníky
Pozemkového úřadu pro JMK, pobočkou
Brno. Za hojné účasti vlastníků pozemků
byli přítomní seznámeni s účelem, formou
a časovým harmonogramem pozemkových
úprav, dále byl zvolen sbor zástupců vlastníků pozemků ve složení Bc. Ladislava Kunčarová (SPÚ), Milan Blahák starosta, Petr
Veverka (Bonagro), Josef Kadlec, Zdeňka
Filipová. Sbor zástupců spolupracuje při
zpracování návrhu pozemkových úprav,
posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení a k podaným připomínkám
v průběhu pozemkových úprav. Určuje také
priority realizace společných zařízení.
Spolu s komplexními pozemkovými
úpravami obec nechává zpracovat nový
územní plán. Referentka odboru územního plánování Městského úřadu Šlapanice
zpracovala zadání územního plánu obce
včetně návrhů občanů na plochy pro budoucí výstavby RD. V současné době bylo
vypsáno výběrové řízení na zpracovatele
nového územního plánu, který bude jednotlivé rozvojové plochy prověřovat a zpracovávat. Výsledkem by měl být nový územní plán s regulačními prvky.

Ač se to nezdá, územní plánování
a komplexní pozemkové úpravy nám dají
v následujícím období „patřičně zabrat“!
Tyto zásadní kroky, které jsme učinili, jsou
pro rozvoj a stabilitu celého území obce nepostradatelné, využívají prvky zlepšování
dosavadního stavu včetně ochrany hodnot
území a vztahu k urbanizaci s vyhlídkou
několika dalších desítek let.
V listopadu byla dokončena oprava bezpečnostního zábradlí v části obce „Druhá
strana“. S pomocí dotace Programu rozvoje
venkova z rozpočtu JMK ve výši 200.000,Kč byla zpevněna krajnice místní komunikace a vyměněno staré zábradlí v havarijním
stavu za nové pozinkované. Opravu provedla firma Milan Terber, celkové náklady činily
433.000,- Kč. Po několika letech vyjednávání se nám konečně podařilo přesvědčit Lesy
ČR, s.p., správce Kovalovického potoka, že
v horní části toku jsou břehy z kamenných

zídek (v současnosti v havarijním stavu) nedílnou součástí potoka a také patří do jejich
vlastnictví. Je tak možné, že se v příštích letech konečně dočkáme i opravy těchto kamenných zídek, které tvoří koryto potoka.
Jelikož zima pomalu klepe na dveře,
žádáme občany, aby parkováním svých vozidel neznemožňovali odhrnování sněhu
na místních komunikacích a chodnících.
Pokud je to reálné, využijte možností parkování ve dvoře či v zahradě, velmi tak
usnadníte provádění zimní údržby.
Ještě informace pro místní občany: nabízíme zdarma štěpkování odstrojených
vánočních stromků, které zanesete „Na
Plac“ vedle restaurace.
Přeji Vám jménem zastupitelstva obce
spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobních
a pracovních úspěchů,
Milan Blahák, starosta

Říká se, že nezáleží na tom,
jak mnoho dáváme, ale kolik lásky
vkládáme do každého daru a setkání.
Přejeme Vám, ať je ten letošní
Štědrý večer, štědrý přílivem
všeobjímající lásky, míru, klidu, pohody
a v novém roce 2018 přejeme tak,
jak je v kraji zvykem,
zdraví, spokojenost a úspěchy.
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.20/2017 ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 31.10.2017
Zastupitelstvo obce: konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9,
je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele
zápisu: Josefa Kadlece a Jana Blahu – usnesení č.1/20/17
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/20/17
- schvaluje Plánovací smlouvu mezi Markétou Balákovou, obcí Kovalovice a Svazkem Šlapanicko na prodloužení vodovodního řadu v délce cca.20 m – usnesení č. 3/20/17
- schvaluje Plán inventur na rok 2017 - usnesení
č.4/20/17
- schvaluje nákup staršího požárního vozidla zn. Dennis
Rapier F 88 XL za cenu 990.000 Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy – usnesení č.5/20/17
- schvaluje finanční dary pro potřeby dětí MŠ Kovalovice ve výši 3.000 Kč a 5.000 Kč - usnesení č.6/20/17
- neschvaluje prodej obecní studny na parcele č.489 usnesení č.7/20/17
- bere na vědomí informace o provedených rozpočtových opatřeních č.4 a 5 – usnesení č.8/20/17
- bere na vědomí informace o nutnosti zpracování
projektové dokumentace pro dispozičního uspořádání zařízení OU, na Place, domu č.9 – usnesení
č.9/20/17
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

Aktuální stav po opravě

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ VYHLAŠUJE PRVNÍ VÝZVY NA
PODPORU PROJEKTŮ NA SVÉM ÚZEMÍ
Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří
ministerstev strategický dokument (dále
„Strategie MAS Slavkovské bojiště“) do
roku 2023. V praxi to znamená, že MAS
Slavkovské bojiště v příštích 5 letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit
cca 117 mil. Kč z Operačního programu
Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova
a Integrovaného regionálního operačního
programu. Přerozdělování finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu konkrétních
projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli z území MAS Slavkovské
bojiště a jejich projekt odpovídal cílům,
které si schválená Strategie MAS Slavkovské bojiště vytyčila.
Již v prosinci byla vyhlášena výzva
z Operačního programu Zaměstnanost
pro zájemce na založení a provozování
dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Protože se jedná o operační program Zaměstnanost budou mít
žadatelé možnost z této dotace zaplatit
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především osoby pečující o svěřené děti.
Další výzva na předkládání projektových
záměrů MAS Slavkovské bojiště bude vyhlášena 8. 1. 2018, a to pro podnikatele
v zemědělství, kteří si tak mohou pořídit
nové zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro
zpracování svých produktů. První výzva se
bude týkat také nezemědělců na přestavbu,
modernizaci či novou výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na pořízení strojů,
technologií a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie
N1, pořízení hardwaru, softwaru. Školení
pro žadatele v této výzvě se bude konat ve
čtvrtek 11. 1. 2018 v 16:00 hodin v Hruškách u Slavkova.
Během příští roku budou vyhlášeny
další výzvy, některé určené také pro obce
na území MAS Slavkovské bojiště. Jedná
se především o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu na rozšíření kapacity školek, vybavení odborných
učeben základních škol nebo na výstavbu
a rekonstrukci místních komunikací.

Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště
budou vyplaceny žadatelům po úspěšné
realizaci projektu, u opatření z Operačního
programu Zaměstnanost jsou vypláceny
průběžně. Výhodou čerpání dotací přes
místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.
Celé znění Strategie MAS Slavkovské
bojiště a vyhlašovaných výzev je dispozici
na našich webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
IČ: 27030491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 511 146 766, 604 318 732
manazer@slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

MŠ KOVALOVICE
DĚNÍ V MŠ KOVALOVICE
13.12.2017 - VÁNOČNÍ BESÍDKA
– ČERVENOBÍLÉ VÁNOCE

8.12.2017 - DIVADLO BOLKA POLÍVKY
– ZIMNÍ POHÁDKA

Ve středu 13.12.2017 od 16: 00 hod proběhlo v sále obecního úřadu Kovalovice vánoční vystoupení našich nejmenších pod názvem
Červenobílé Vánoce, které bylo spojeno s prodejním jarmarkem.

V pátek 8.12.2017 starší děti z naší MŠ zavítaly do Brna,
kde navštívily Divadlo Bolka Polívky s představením Zimní
pohádka.

5.12.2017 - MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA
S NADÍLKOU V MŠ
Konečně přišel ten dlouho očekávaný den 5.12.2017. Kde se
vzal, tu se vzal, objevil se ve školce Mikuláš a společnost mu dělal
krásný anděl s veselým čertíkem. Některé děti měly strach, některé se těšily, ale všechny nakonec dostaly balíček plný dobrot.
Na rozloučenou jsme Mikuláši, čertovi i andělovi zazpívali a zarecitovali něco, co si připravujeme na předvánoční vystoupení.

1.12.2017 - PÁTEČNÍ PERNÍČKOVÁ DÍLNA
Tak si představte, že k nám do školky zavítala v pátek, 1. prosince, „Perníková babička“. Ve skutečnosti to byla paní Blažková,
babička Michalky Šmerdové ze Žabiček. Prý už je ten správný čas
připravit se na Vánoce! Abychom přispěli „troškou do mlýna“
i my, tak nás učila různými technikami zdobit voňavé perníčky,
třeba napichováním sušeného ovoce, natíráním a malováním barevnými cukrovými polevami ornamenty nebo sypáním různými
cukrovými ozdůbkami, prostě co si kdo vybere. Takže až začnou
maminky doma péct cukroví, budeme už zkušení pomocníci
a pomocnice. Děkujeme, „Perníková babičko“!
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30.10.-3.11.2017 - BAREVNÝ TÝDEN V MŠ

25.10.2017 - KERAMICKÁ DÍLNA

Začalo to zeleným pondělím, úterý bylo žluté, středa
oranžová, čtvrtek modrý a pátek červený. Každý den jsme se
ve školce scházeli barevně vyladěni a jak nám to všem slušelo! Dětem, paní učitelkám i „tetě“ Jitce! Barvičky jsme hledali, kde se dalo - ve třídě, na oblečení, v hračkách, na ovoci,
zelenině i venku. Celý týden jsme měli spoustu práce s plněním různých „barevných“ úkolů. Třeba na pracovním listu se
kočičce zamotala barevná klubíčka a my jsme jí je pomáhali
rozmotat, v LOGICO tabulce jsme přiřazovali ty správně barevné štětečky k obrázkům a také jsme hráli hru „na barvy“.
No a ve středu nám už na okna školky zaťukala paní Zima,
to abychom na ni nezapomněli a začali připravovat vánoční
překvapení.

Ve středu 25.10.2017, v rámci dopoledního programu, proběhla tradiční keramická dílna pro děti. Krásné výrobky si mohli rodiče koupit na tradičním zimním jarmarku.

18.10.2017 - DEN PRO ZDRAVÍ V MŠ
A je to tady, den plný dobrot! Nejdříve jsme si doma s rodiči v předešlém týdnu vyrobili dýňové bubáky, kterými jsme
vyzdobili naši školku, no a pak už“ hurá“ do vaření. Všechny
pokrmy jsme zamíchali, uvařili, či upekli ze samých zdravých
surovin, a to především z ovoce a zeleniny, protože toho je teď,
v podzimním období, všude spousta, většinou s maminkami,
babičkami a někde pomáhal i tatínek. A že se to povedlo! Ve
školce jsme si udělali hostinu, prohlíželi vtipné obrázkové kuchařky, povídali si s paní učitelkami, co je zdravé, co méně
nebo vůbec a co máme rádi. Porovnávali jsme ovoce i zeleninu na obrázcích s tím skutečným, poznávali jejich barvy,
tvary, chutě i vůně. No prostě jsme si to moc užili.

5.10.2017 - ROCKOVÉ ŘÁDĚNÍ
Ve čtvrtek 5.10.2017 se ve školce konal hudební program
Rockové řádění. Celé dopoledne jsme si zpívali a tančili.

27.9.2017 - VÝLET RAJHRAD –
PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ / JEDEME ZA
ZLATOVLÁSKOU
Ve středu 27.9.2017 děti z naší MŠ navštívily klášter v Rajhradě – Památník národního písemnictví. V krásném sále
jsme našli výstavu o O Zlatovlásce od Josefa Kainara. Děti
byly formou otázek seznámeny s touto známou pohádkou.
Starší děti dokázaly na připravené otázky rychle odpovídat.
Předškolní děti navštívily ještě expozici Abeceda, kde je nejvíce zaujal psací stroj, který se používal jako předchůdce počítače. V malebném prostředí rajhradského kláštera jsme strávili
příjemné dopoledne i s mnoha mladými pávy, které jsme pozorovali za okny na klášterním nádvoří. Podzimní počasí nám
také přálo a my se budeme těšit na další výlet.
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2.-6.10.2017 - TÁTO, MÁMO VYZDOBÍME
NAŠI ŠKOLKU
Celý týden děti s rodiči nosili do školky své kreativní výtvory
dýní. Naše školka tak brzy připomínala dýňový ráj.

13.09.2017 - KOUZELNÍK KATONAS
Ve středu 13.9.2017 čekalo na děti velké překvapení! Kde se
vzal, tu se vzal….. navštívil nás kouzelník KATONAS, kterého
již některé starší děti znaly. Společnost mu dělali tři pejsci, kteří
nám ukázali, jak se jezdí na kole nebo zpívá podle harmoniky. A
tak se u nás kouzlilo, děti pomáhaly, zábava byla veliká… Na rozloučenou si všechny děti odnášely dárek v podobě nafouknutých
balónkových pejsků. Hodinka čar, kouzel a legrace nám rychle
uběhla a my už se těšíme na další setkání s kouzelníkem.
Stránku připravila Mgr. Helena Skolková a Ing. Markéta Hynková
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
SBĚR PAPÍRU
Děkujeme všem, kteří přinesli do kontejnerů před školou starý
papír. Peníze za sběr využijeme na nákup pomůcek a potřeb pro
děti.

PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ
Navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme se seznámili s možností půjčování knih, vyslechli jsme pohádky, povídali si o knihách
a nakonec byl každý prvňáček pasován na čtenáře. Dostali jsme
krásné diplomy a knihy. Máme možnost přijít se s rodiči zaregistrovat a získat tak roční registraci zdarma.

VÝLET DO PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ
RAJHRAD
Památník písemnictví na Moravě se nachází v prostorách
benediktinského kláštera v Rajhradě. Měli jsme příležitost prohlédnout si alespoň jeho část a zaujaly nás krásné zdobené dveře, malby na stěnách, původní dlažby, obrazy. Dokonce i pávi,
které tamní mniši chovají v zahradě. Absolvovali jsme výukový
program Příběh knihy a připomenuli si 100. výročí narození Josefa Kainara, který pro nás děti napsal krásné verše, např. veršovanou pohádku „O Zlatovlásce“ a mnoho dalších vtipných říkadel. Obdivovali jsme knihy pocházející z jiných století i tajemné
artefakty umístěny ve velkolepém prostoru klášterní knihovny.
Potěžkali jsme knihu, která vážila 30 kg, dozvěděli se mnohé
o výrobě knih v době před vynálezem knihtisku, osahali si pergamen a odhalili tajné schodiště.

JAK JSME SE UČILI PROGRAMOVAT
Po loňské zkušenosti jsme opět využili ochoty pana Radima
Benka a zapojili se do projektu Evropský týden programování.
Děti si opět mohly ověřit, že programování není jen záležitostí
úzké skupiny odborníků, ale že může posloužit k realizaci mnoha
tvořivých nápadů i dětem. Závěrem kurzu použily nabyté vědomosti při programování své první počítačové hry.

VYSTOUPENÍ MUZIKANTŮ
Z KROUŽKU HRY NA FLÉTNU
Na začátku října jsme rádi přijali pozvání do šumické sokolovny a zahráli jubilantům na jejich setkání.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLE
Divadélko pro školy z Hradce Králové patří mezi často zvané
„stálice“. Ani tentokrát jejich představení nezklamalo. Bajky pana
Ezopa byly veselé, hravé a poučné zároveň.

POMÁHALI JSME ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ
STROM
Do nácviku programu ke stromečku se pustili zájemci ze
druhé až páté třídy opravdu s chutí. Trénovali jsme v hodinách
hudební výchovy a třikrát týdně také ráno před vyučováním.
Děti, děkujeme, byly jste báječné, podařilo se vám navodit krásnou předvánoční atmosféru a stromeček jste tak zaslouženě
rozsvítily. Velký dík také patří paním učitelkám, které s dětmi
nacvičovaly a všem muzikantům, kteří je doprovázeli.
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NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ

Žáčci ze třetí, čtvrté a páté třídy se seznámili s noční oblohou,
souhvězdími, planetami, galaxiemi … Podívali jsme se na pořad
Astronaut, který nás provedl životem na kosmické stanici i s procesy odehrávajícími se v lidském těle při stavu beztíže či při vysokém
přetížení. Navíc jsme se pobavili na venkovní interaktivní výstavě,
kde na nás čekaly dalekohledy, planetární váhy nebo proslulé vozítko z Marsu.

V předvánočním čase se děti z první a druhé třídy zúčastnily
čtyřdenního programu Od Martina do Tří králů v ekologickém
centru Jezírko v Soběšicích. Děti byly ubytovány v příjemném
prostředí bývalé hájenky a celé čtyři dny se zabývaly aktivitami,
které měly přiblížit vánoční zvyky našich předků. Vyráběli jsme
si lucerničky, vánoční ozdoby, zpracovávali vlnu, pletli a pekli
vánočku, stloukli jsme si máslo, vařili pučálku a mošt, tiskli si
tašky, putovali s mudrcem za kometou a připravili jsme se na
ten nejkrásnější čas v roce. Ať se nám všem vydaří!

MEDOVÁ SNÍDANĚ
Pan včelař nám představil život včel a poznali jsme, jak to chodí
v úle, dozvěděli se, jak se o včely dobře starat, o historii včelařství
a o prospěšnosti včelích produktů pro naše zdraví. Také už víme
spoustu podrobností o tom, jak vzniká med. Do rukou se nám dostalo i vybavení, které včelaři používají. A na závěr této zajímavé
přednášky jsme posnídali oblíbený šumický chléb s máslem a medem.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Každý rok se žáci páté třídy těší, až na ně přijde řada a navštíví ostatní kamarády ze školky a školy jako parta Mikuláše
a jeho pomocníků. Také letos to vyšlo, Mikuláš přišel!
(M. Havlíčková, H. Kleisová, K. Konečná,
M. Lerchová, O. Růžičková, K. Šujanová)

Vážení a milí, dovolte mi, abych
Vám i Vašim blízkým jménem
všech zaměstnanců školy popřála
příjemné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví, hodně štěstí, lásky,
radosti, úspěchů a spokojenosti po
celý další rok.
Olga Růžičková
6
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VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZA ROK 2017
V POROVNÁNÍ S CELOREPUBLIKOVÝM PRŮMĚREM
V roce 2015 se začalo s postupným zaváděním jednotné
přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro uchazeče
o středoškolské vzdělání. Nový koncept zkoušky se týkal především žáků 9. ročníku. Změny postihly i žáky z 5. a 7. ročníků,
kteří usilovali o studium na víceletých gymnáziích. V loňském
školním roce již jednotnou zkoušku absolvovali všichni žáci,
kteří si k dalšímu studiu zvolili maturitní obory nebo víceletá
gymnázia.
Výběr testů i jejich zpracování zajišťovala společnost CERMAT, jež dohlíží také na správu státní maturity. Přijímací zkoušky se uskutečnily v řádných termínech 12. a 19. dubna 2017.
V říjnu tohoto roku obdržela ZŠ a MŠ Pozořice výsledkovou
sestavu, tzv. vyhodnocení úspěšnosti školy v porovnání s celorepublikovým průměrem.
A jak dopadli naši žáci? V češtině i matematice byli žáci
9. ročníku i uchazeči z 5. ročníku byli výrazně lepší, než je celorepublikový průměr (viz tabulka). Úspěch, kterého naši žáci
dosáhli, svědčí nejen o kvalitě výuky daných předmětů na naší
škole, ale i o zodpovědném přístupu rodičů a samotných žáků
k přípravě na přijímací zkoušky.
Věříme, že v letošním školním roce budou naši žáci stejně
úspěšní a opět si vybojují místa na nejlepších středních školách.
Mgr. Soňa Petrová, výchovná poradkyně

ČESKÝ JAZYK
Celá
ČR
Naše
škola

Uchazeči o 4 leté obory

Naše
škola

61 701

51,7

Uchazeči o 6 letá gymnázia 4 469

51,3

Uchazeči o 8 letá gymnázia 18 171

51,0

Uchazeči o 4 leté obory

68,5

37

Uchazeči o 6 letá gymnázia 1

29,3

Uchazeči o 8 letá gymnázia 6

58,8

MATEMATIKA
Celá
ČR

Zkoušku Průměrné
konali
percentilové
umístění

Uchazeči o 4 leté obory

Zkoušku
konali

Průměrné
percentilové
umístění

61 887

51,4

Uchazeči o 6 letá gymnázia 4 474

51,3

Uchazeči o 8 letá gymnázia 18 178

51,4

Uchazeči o 4 leté obory

59,9

37

Uchazeči o 6 letá gymnázia 1

18,0

Uchazeči o 8 letá gymnázia 6

59

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
Září bylo chladné a deštivé, říjen odfoukl vítr a s posledním padajícím listí zmizel
i listopad. Celou tu dobu připravovali žáci
a učitelé Základní umělecké školy Pozořice
bohatý kulturní program. Ve středu 15. listopadu 2017 se konal v Horákově Koncert
všech oborů, na kterém se představili žáci
hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru a na odpoledne byla připravena pro děti výtvarná dílnička. V pátek
24. listopadu 2017 připravila paní učitelka
Romana Pávková se svými žáky pěvecký
a klavírní večírek a ve středu 29. listopadu
2017 také paní učitelka Božena Škrobová třídní besídku. Na ní zahráli mladí klavíristé a flétnisté, které učí. Ve čtvrtek 30.
listopadu 2017 předvedli naši žáci hudebně
literární pásmo pro jubilanty, kteří se sešli
na pozořické radnici.

V tuto chvíli, když držíte v ruce Pozořický zpravodaj, jsou vánoce už blízko.
A my máme za sebou řadu dalších vystoupení. V neděli 3. prosince 2017 jsme se se
svým programem zapojili do společného
slavení 1. adventní neděle v Pozořicích.
O týden později v neděli 10. prosince 2017
jsme vám adventní čas zpestřili koncertem
a výstavou v pozořickém kostele. Podobné koncerty se uskutečnily i ve Tvarožné
a v Mokré. Žákyně tanečního oboru se
v prosinci sešly na Mikulášském povídání
o tanci. A v předvánočním čase jsme navštívili také obyvatele Domu s pečovatelskou
službou v Pozořicích, na které se vždycky
moc těšíme. Brzy už budou vánoce. Ať jsou
pro všechny klidné a radostné. A ať se v novém roce často a rádi setkáváme.
Božena Škrobová

TJ SOKOL KOVALOVICE
NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
V letošním roce jsme si dali za úkol zaměřit svoji činnost na
dokončení stavebních nedodělků, které dosud bránily vydání kolaudačního rozhodnutí.
Proto jsme se rozhodli využít dotačního programu „Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017“, který v letošním
roce vypsal Jihomoravský kraj. Byli jsme úspěšní a podařilo se

nám získat dotaci ve výši 120.000 Kč. Významnou měrou nám
pomohla obec, která částkou 100.000 Kč pokryla povinnou spoluúčast. Díky těmto dotacím se podařilo realizovat ohřev TUV,
dokončit vybavení sprch (osazení umyvadel a baterií), opravit
plynová topidla v šatnách, provést stavební úpravy v nářaďovně
(oddělení skladu od nářaďovny) a ve sklepě (výměna poškoze7
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ných oken, instalace ochranných mříží a stavební oddělení garáže od ostatních prostor). Veškeré práce provedl ve vzorné kvalitě
Marek Kousalík a jeho firma VELPEK, spol. s r.o., za což mu patří
dík.
V letošním roce jsme učinili další významné rozhodnutí. Po
zralé úvaze jsme dospěli k závěru, že naše jednota, vzhledem
k neustále se snižujícím finančním možnostem naší tělovýchovy, v současné době není schopna, jak finančně, tak personálně
zajistit řádnou údržbu a opravy svého majetku. Proto jsme se, po
předchozí dohodě s představiteli obce, rozhodli darovat majetek
T.J. Sokol Kovalovice Obci Kovalovice, která disponuje většími
možnostmi pro zajištění provozu tohoto objektu. Podle našich
informací se pro tento postup rozhodlo již několik desítek jednot
v naší republice.
K tomuto záměru nás nevedla pouze momentální finanční
situace v tělovýchově, ale důležitým faktorem byla i skutečnost,
že areál T.J. je prakticky propojen s areálem přírodního koupacího biotopu, který je v majetku obce, takže spojení obou objektů
v jeden celek umožní vytvoření jednotného koncepčního řešení,
což by mohlo mít pozitivní vliv na efektivnější využívání areálu.

Dále se domníváme, že realizací tohoto záměru se rozšíří dotační
možnosti na další rozvoj celého areálu. Jednota bude mít i nadále
možnost areál využívat pro svoji běžnou činnost.
K realizaci tohoto záměru bylo nutno zajistit poměrně velké
množství podkladů a současně splnit tyto základní podmínky:
- souhlas Valné hromady T.J. Sokol Kovalovice – realizováno
5. 3. 2017,
- souhlas Zastupitelstva obce – realizováno 9. 3. 2017,
- souhlas Předsednictva Župy Dr. Jindry Vaníčka – realizováno
13. 9. 2017,
- nejdůležitější byl souhlas Předsednictva České obce sokolské
– realizováno 14. 10. 2017.
Je tedy možno konstatovat, že veškeré podmínky pro převod
majetku T.J. Sokol Kovalovice na Obec Kovalovice byly splněny
a v současné době se zpracovává darovací smlouva.
Pevně věříme, že realizace tohoto záměru bude přínosem nejen pro jednotu, ale i pro obec a nejširší veřejnost.
Pokud se týká běžné činnosti jednoty, za zmínku jistě stojí, že
Tomáš Dudek začal od září cvičení těch nejmenších se zaměřením na badminton. V současné době cvičí 6 dětí.
Další akcí byl tradiční „burčákový turnaj“
smíšených dvojic v badmintonu, kterého se zúčastnilo 10 dvojic. Zvítězili Renata Martauzová
a Jirka Pujman, na druhém místě se umístili Radka Plevová a Tomáš Dudek, třetí skončili Katka
Plevová a Tomáš Stejskal.
Z plánovaných akcí bychom chtěli zmínit tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu, který se
uskuteční ve středu 27. 12. 2017. Začátek v 13:30
hod., startovné 30 Kč. Všichni příznivci stolního
tenisu jsou srdečně zváni.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům za jejich činnost, příznivcům jednoty za
pomoc, sponzorům za jejich příspěvky a popřát
všem pevné zdraví a spokojenost v roce nastávajícím.
Miroslav Vlach, starosta TJ

HASIČI
Naší poslední soutěží tohoto roku byl
Memoriál Mirka Mazla v Sivicích, kam
jsme zavítali 9. prosince. Letos zde startovalo celkem 5 týmů, což bylo za poslední
roky nejméně. Startovali jsme jako třetí
tým v pořadí. V té chvíli jsme již věděli,
že budeme muset odpovědět na povedený čas Tvarožné. To se nám podařilo, náš
soutěžní pokus proběhl bez viditelných
chyb. Průběžně jsme se ujali vedení a v tu
chvíli jsme měli jisté umístění na bedně.
Ihned po nás soutěžili obhájci loňského
prvenství z Viničných Šumic. Dlouhou
dobu to vypadalo, že soutěž ovládnou
i letos, po porovnání všech časů jim nakonec připadla až třetí příčka, kdy je o půl
sekundy porazila Tvarožná. My jsme se
tedy po roce opět mohli radovat z vítězství
a pěkného putovního poháru.
8

Vítězství vybojovali: Martin Jedlička,
Petr Jedlička, Patrik Lev, Tomáš Martauz,
Jaromír Šmerda, Marek Šmerda a Oldřich
Večeřa.
Letošní sezóna tak měla vítěznou
tečku, byť její start nebyl nikterak povzbudivý. Na první soutěži v Říčanech
jsme po komplikacích obsadili 5. místo
ze 7 týmů. Pak už následovala medailová
umístění. První kolo požárního sportu
v Řícmanicích znamenalo 2. místo, Tvarožná pak místo 3. A zbývající soutěže
v Řícmanicích, Březníku a Sivicích se
nám podařilo vyhrát. Celkově tedy můžeme hodnotit soutěžní rok 2017 velmi
pozitivně.
Více informací naleznete na našich
stránkách: http://sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa
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LESNÍ ŠKOLKA
Milí,
přejeme Vám radostné Vánoce a požehnaný Nový rok, prožitý
ve společnosti dobrých lidí, kteří jsou Vám oporou, inspirací a radostným vědomím, že nikdy nejste sami na radosti ani těžkosti.
Nám to v roce 2017 vyšlo na jedničku! Celý rok s vděkem vnímáme

podporu a vstřícnost Vás všech! Představitelů obcí, Vás občanů, kteří přicházíte na naše akce a hlavně rodičů, bez kterých by Stromík
nebyl lesní školkou tak jak ji známe a jakou ji chceme mít. Jednou
z nich je i maminka Emičky a Leonky. Napsala, jak to chodí v lesní
školce – tedy v té, která se nezabývá pěstováním jehličnanů :)

V LESNÍ ŠKOLCE NEVYRŮSTAJÍ POUZE STROMKY
Pro děti bylo kdysi normální být denně
pod širým nebem a běhat s kamarády po
venku. Hlavně ve městech takové možnosti ubývají. V dnešní době z tohoto důvodu
vznikají lesní školky. Les je příjemným a přirozeným prostředím pro dětské hry a radovánky. Slouží jako základna pro zážitky
a zkušenosti, pro vzdělávání a navazování
přátelství. Motto „Venku za každého počasí“ a „Není špatného počasí, je jen špatné
oblečení“ jim dopřává zažít si obyčejné věci
– cítit slunce, vánek, ale i vítr, déšť a sníh.
Zima ani déšť v poznávání přírody nezabrání. Děti se seznamují se stromy, keři
i kytkami, sbírají jejich plody a listy a zpracovávají je. Učí se poznávat jedovaté rostliny
a houby, orientovat se v terénu a dobře se
připravit na změnu počasí. Navíc mají velkou míru odpovědnosti, učí se rozhodnout,
ale i respektovat ostatní. Zjišťují, co po celý
rok potřebují volně žijící zvířata, ale také,
kde najít vhodné místo ke svačině a které
dřevo je vhodné na topení a proč. Pracují se
dřevem, učí se ho řezat a zatloukají hřebíky,
protože vyrábějí budky pro ptáky a staví si
domečky pro skřítky. Současně se také
v lese učí ohleduplnému chování, na který strom můžou šplhat a na který ne, jak si
postavit různé úkryty či skluzavky, či pomohou mladšímu kamarádovi překonat
překážku. Místo herny si hrají v jurtě, v lese
a na louce. Tak vypadá prostředí takzvaných
lesních školek, kterých v Jihomoravském
kraji stále přibývá. Je to každodenní lesní
pedagogika přímo v terénu. Kolem Brna
je takovýchto předškolních zařízení více
než 10 a navštěvuje je přes tři sta dětí.
Jednou takovou lesní školkou na revíru
Pozořice prošly obě moje „ratolesti“. Pojďte
se seznámit s průběhem dne dětí v takovéto

lesní školce:
Je ráno před osmou. Do Pozořic k hájence míří pár pěších a auta s malými dětmi. Stojí tu dvě budovy, altánek, jurta a týpí.
Všichni míří k nim. Vítejte v lesní školce
Stromík. Rodiče přijíždějí s dětmi do devíti hodin. Proběhne přivítání, ranní diskusní
kruh. Po deváté hodině se odchází do lesa,
kde na různých místech probíhá dopolední
program. Lesní zákoutí mají děti pojmenované speciálními názvy, například „Cukrárna“. To je místo, kde má lípa větve skloněné
až k zemi, „U draka“ je zajímavá skála s lanem, „U tří dubů“ se lze zase klouzat po svahu a „U lodiček“ je příkop s prima mazlavou
hlínou. V těchto místech děti stráví celé dopoledne a poté odcházejí zpět na hájenku na
oběd. Po naplnění bříšek odpočívají ve spacácích při čtení pohádek a příběhů. Odpoledne mají volnou hru na zahradě, většinou se

maluje, něco vyrábí z kůry či dřeva, hraje se
na píšťalky a občas i jezdí na koni. Ve čtyři
hodiny se objeví rodiče a jede se domů.
Tato alternativní školka zde funguje
od roku 2011. Vše vzniklo spontánně iniciativou několika rodičů, kteří chtěli svým
dětem nabídnout něco jiného, než je standardní školka. Lesní klub je členem Asociace lesních mateřských škol, která těmto
zařízením zajišťuje vzdělávání, poskytuje
jim legislativní servis, informace a je také
jejich oficiální záštitou. Rodiče tak mohou
být i v tomto směru klidní. Přestože se jedná o alternativu, i zde se postupuje podle
určitých standardů. Nemusí mít obavu ani
rodiče předškoláků, děti prochází kvalitní,
pestrou předškolní přípravou v souladu
s požadavky MŠMT.
Ing. Irena Zemanová

SKAUT
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický i řadou výprav do podzimní přírody. Členové našich oddílů
podnikli roverský víkend na okresní základně pod Ketkovským
hradem, výpravy do VIDA centra v Brně, obory Holedná, na
Říčky, do Adamova, Holštejna a na naši terénní základnu – chatu
Jelenici.

V sobotu 28. října v okolí chaty Jelenice bylo opět rušno, neboť se tam sešli obyvatelé zaniklých středověkých osad ke hře
Lesní lidé. Více se o této hře dozvíte z následného příspěvku. I na
vánoční prázdniny chystáme řadu výprav do přírody, na výstavy
a podobně. Ale také jako v minulých letech se před Vánocemi
aktivně zapojíme do roznášení Betlémského světla, krásného
9
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symbolu porozumění mezi lidmi, a po Novém roce do Tříkrálové
sbírky. A hlavně se chceme v družinách věnovat výchovné práci
dětí podle skautských stezek.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají a podporují nás. Všem přejeme krásné a klidné Vánoce a vše dobré
v novém roce 2018.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska
Naše skautská družina se již tradičně zúčastnila hry Lesní lidé
pořádané poblíž chaty Jelenice skautskými vedoucími z Ochoze
u Brna. Každá družina dostala na začátku hry pět vlajek a mapu
s přibližnou polohou svého tábořiště i tábořišť ostatních družin.
Cílem hry bylo nejen ukrást co nejvíce vlajek ostatním družinám,
ale také například uvaření oběda a čaje. Hodnotila se i úprava
tábořiště nebo stavba přístřešku, do kterého se musela vlézt celá
družina. Mimo to byly u chaty Jelenice rozmístěny tzv. provianty
(v alobalu zabalené sladkosti), u kterých byl navíc přibalen papírek s jedním bodem.
Naší družině se díky skvělému rozmístění obránců, útočníků i loupežníků proviantů podařilo převálcovat soupeře téměř
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trojnásobným počtem bodů od v pořadí druhé družiny z Ochoze.
Děkujeme pořadatelů za skvělou organizaci a těšíme se na příští
rok.
Filip Dvořáček, 1. chlapecký oddíl Pozořice

JIŽ TRADIČNÍ MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

BOHOSLUŽBY V POZOŘICÍCH O VÁNOCÍCH 2017

neděle

24.12.

Štědrý den

pondělí

25.12.

Narození Páně

úterý

26.12.

sv. Štěpána

středa
čtvrtek

27.12.
28.12.

sv. Jana Evangelisty
sv. Mláďátek Betlémských

sobota

30.12.

neděle

31.12.

Svaté Rodiny
sv. Silvestra

pondělí

1. 1.

Nový rok, slavnost Matky Boží Panny Marie
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15.00
17.00
20.30
22.00
7.30
9.30
11.00
7.30
9.30
11.00
16.30
7.00
14.30
17.15
7.30
9.30
11.00
17.30
7.30
9.30
11.00

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
půlnoční mše sv. v Holubicích
půlnoční mše sv. ( „in nocte“)
jitřní mše sv. („in aurora“)
slavnostní vánoční mše sv. („in die“)
mše sv. v Holubicích
mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv. s žehnáním vína
mše sv.
setkání u Boží muky v Sivicích
mše sv. s nedělní platností
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
pobožnost na zakončení obč. roku
první novoroční mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (4. ČÁST)
Jak již bylo prezentováno v předchozích číslech kovalovského zpravodaje,
papeže František napsal v loňském roce
důležitý dokument o lásce v rodině, dokument s názvem Amoris Laetitia. Dnes
se budeme věnovat čtvrté z devíti kapitol.
Pojednání o lásce. Slovo „láska“ je sice
jedním z nejkrásnějších a nejčastějších
lidských slov, ale tak velmi zneužívaným.
V takzvaném hymnu na lásku, který napsal svatý Pavel a který najdeme v Bibli,
nacházíme důležité vlastnosti pravé lásky:
„Láska je shovívavá, dobrosrdečná,
nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá
svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti,
ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má
naději, láska vytrvá.“ (1. list Korinťanům,
13. kapitola, 4.-7. verš)
Tento text si snoubenci vybírají nejčastěji jako biblické čtení při svatebním
obřadu. Jaký dopad tedy mají slova na
konkrétní situaci každé rodiny?
Shovívavost (trpělivost). Projevuje
se tam, kde někdo nejedná impulzivně
a nedá se strhnout k urážkám. Neznamená to nechat se sebou zle zacházet nebo
snášet projevy fyzické agrese. Když sebe
postavíme do středu a očekáváme, že
všechno se bude řídit jenom podle nás,
pak jsme ve všem netrpěliví a na všechno reagujeme agresivně. Nepěstujeme-li
trpělivost, budeme mít vždycky záminku
odpovídat hněvivě a nakonec se staneme
lidmi, kteří spolu nedovedou žít, asociály, kteří se nedovedou ovládat, a rodina se
promění na bojiště. Trpělivost sílí, pokud
uznávám, že také druhý má právo žít na
této zemi spolu se mnou, takový jaký je.
Dobrosrdečnost. Láska není jen pocit,

ale uskutečňuje se činem.
Láska léčí závist a žárlivost. Závist je
smutek nad dobrem druhého. Tento smutek dokazuje, že nás nezajímá štěstí druhých, poněvadž jsme soustředěni výlučně
na vlastní blaho. Pravá láska si ale váží
úspěchů druhých.
Domýšlivost. Je to touha ukazovat svou
převahu. Kdo ale miluje, ten se nejen snaží
nemluvit příliš o sobě, ale také se vcítit do
druhých. Je důležité, aby křesťané pěstovali tento postoj ve svých vztazích k těm
příbuzným, kteří jsou méně formovaní ve
víře, křehcí či nejistí ve svých přesvědčeních. Někdy ovšem dochází k opaku: Ti,
o kterých se má za to, že v prostředí své
rodiny nejvíce duchovně vyrostli, stávají
se arogantní a nesnesitelní…
Vlídnost. Je to jemnost nevnucujícího
se postoje, který obnovuje důvěru a úctu.
Aby člověk byl připraven k pravému setkání s druhým, musí na něj hledět vlídným pohledem.
Bez vnitřního násilí. Rozhořčení je
zdravé jako síla k reakci na závažnou nespravedlnost, ale je škodlivé, když prostupuje všechny naše postoje k druhým.
Odpuštění. Když nám bylo ublíženo
nebo jsme byli zklamáni, je odpuštění
možné a žádoucí, přičemž nikdo neříká, že je snadné. Dnes víme, že abychom
mohli odpustit, potřebujeme my sami
zakusit osvobozující zkušenost pochopení a odpuštění. Naše pochybení či kritika
lidí, kteří nás mají rádi, nás často zbavují
citu k nám samotným. To nakonec vede
k tomu, že se máme před druhými na pozoru, utíkáme před city a svoje mezilidské
vztahy plníme obavami. Možnost obviňovat druhé se pak mění na falešnou úlevu.
Je třeba se modlit spolu se svým příběhem,
přijmout sami sebe, umět žít se svými

omezeními a také si odpustit, abychom
postoj odpuštění mohli zaujmout ve vztahu k druhým.
Radovat se s druhými. To je nemožné
tomu, kdo se musí stále s někým srovnávat
a někomu konkurovat, někdy i manželovi
či manželce, a to až do té míry, že se ve
skrytu raduje z neúspěchu druhého. Rodina má být vždycky místem, o kterém ten,
kdo v životě udělá něco dobrého, ví, že to
budou ostatní slavit spolu s ním. Manželé,
kteří se milují a patří si, mluví jeden o druhém dobře, snaží se poukazovat na dobrou
stránku manžela či manželky, nehledě na
slabosti a pochybení druhého. V každém
případě zachovávají mlčení, aby nepoškodili pověst druhého. Nenamlouvám si, že
moje láska k druhému musí být dokonalá,
abych si ho vážil.
Důvěřuje. Důvěra umožňuje žít ve
vztahu svobodně. Není třeba druhého
kontrolovat, podrobně sledovat jeho kroky, aby se předešlo tomu, že unikne z naší
náruče. Láska důvěřuje, nechává svobodu, odmítá všechno kontrolovat, vlastnit
a opanovat. Důvěra umožňuje žít v upřímnosti a transparentnosti.
Doufá. Neboli ví, že se druhý může
změnit k lepšímu. Je to postoj, který sahá
až do věčnosti.
Všechno vydrží. Znamená to zůstat
pevný i v nepřátelském prostředí. Je to láska navzdory všemu, a to i když celé okolí
vybízí k něčemu jinému. Je to schopnost
neztratit víru v obraz Boží v srdci člověka.
Silnou osobností je člověk, který je schopen přetnout řetěz nenávisti, řetěz zla.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris
Laetitia prezentoval P. Pavel Lacina, pozořický farář

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Milí kovalovští občané!
Dovolte mi, prosím, abych Vám všem - v tomto adventním čase - ze srdce popřál
krásné a pokojné prožití letošních vánočních svátků a do nového roku 2018
takový pohled na život, který dovede vidět to každodenně dobré, jež vůbec není
samozřejmostí, nýbrž velkým Darem!
V modlitbě za Vás
Váš P. Pavel Lacina, farář
11

Kovalovický zpravodaj

4/2017

MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA 2017
Na dvě stě ministrantů se v sobotu 11. listopadu 2017 sjelo do
Telnice, aby spolu strávili den nazvaný Ministrantská olympiáda. Vše tradičně začalo v kostele sv. Jana Křtitele, kam si všichni
přišli od paškálu zapálit olympijský oheň pro štafety, kterými jednotlivé farnosti soutěžily, aby právě jejich pochodeň byla přinesena do areálu Sokolovny jako první. Tentokrát zvítězily Šlapanice, a tak se jim dostalo velké cti a jejich oheň hořel v době konání
olympiády na Sokolovně. Ve farním kostele přijali kluci požehnání P. Reného Strouhala a společně se pomodlili modlitbu sv.
Ignáce z Loyoly, pozdravil je také místní farář P. Vladimír Langer.
Na Sokolovně hráli kluci I. stupně ZŠ florbalový a poté fotbalový turnaj, ve sportovní hale pak hoši II. stupně ZŠ začali s fotbalem a závěr patřil florbalu. Kdo byl přítomen, potvrdí, že všemi
utkáními se nesl duch opravdového fair-play, vzácné nebylo ani
to, že si jednotlivé týmy navzájem hlasitě fandily. Bubny a vuvuzely ovládly celou sportovní halu tak, že to přilákalo i mnoho
návštěvníků z řad místních obyvatel, kteří se přišli podívat, co se
to tu vlasntě děje… A jistě si mohli povšimnout báječné a přátelské atmosféry, kterou spolu vytvářeli nejen hráči, ale i jejich (pra)
rodiče a průvodci. Již tradičně o sobě dala vědět Zelená záplava
z PoŠuKova, která si evidentně celý rok šetřila hlasivky právě do
Telnice… Je obdivuhodné, jak se dokáže snad celý PoŠuKov na
jeden den přestěhovat do Telnice...
Před posledním finálovým utkáním ve sportovní hale vystoupila modrobíle oděná telnická děvčata pod vedením Hany Kroutilové a zatancovala krásný liturgický tanec, po jehož předvedení
se ozývaly hlasy o jeho zopakování… Avšak program byl letos
časově hodně napnutý, takže svou příležitost dostala děvčata
z PoŠuKova pod vedením Jitky Šmerdové. Tentokrát „Zelenobílá záplava“ předvedla taneční show ve zhasnuté hale za pestrobarevného osvětlení a umělé mlhy, která ještě více zvýraznila
celé dílo. Poté byli všichni přítomní vyzvání „na taneční parket“
a společně se tak mohli nejen „zavlnit“, ale především chválit
našeho Pána… Skvělý nápad! Úžasná atmosféra! Děkujeme za
příjemné oživení na závěr našeho programu…
Po odehrání došlo na slavnostní vyhlášení výsledků, které
zahájil pan děkan Jan
Nekuda, který mj. pozval
patrona tohoto dne sv.
Martina na koni… a tím
se vyhlášení stalo mimořádně slavnostním, když
ti nejúspěšnější získali
své poháry právě osobně
z rukou tohoto legendárního světce… Při předávání cen přišli pozdravit
své svěřence také další
kněží našeho děkanátu:
újezdský P. Petr Hošek
a pozořický P. Pavel Lacina, který se se všemi na
závěr pomodlil a požehnal jim na cestu domů.
Ministrantské olympiády 2017 se zúčastnilo 200 ministrantů ze 4
děkanátů, z 11 farností
12

a odhadem asi 25 měst a vesnic Jihomoravského kraje (převážně
okr. Brno-venkov), celkově 26 týmů.
Ministrantské znalostní testy letos vyplnilo bez chyby 10
účastníků z toho pět z Pošukova :-)
Kryštof Drápal, Lukáš Tesař, Dominik Coufal, Petr Marek,
Jan Juhaňák.
Z těchto výsledků je evidentní, jakou pozornost věnují během roku právě pošukovští ministranti teoretické přípravě, i z ní
pak mohou výsledkově těžit v celkovém hodnocení, neboť právě
znalosti mají váhu 1,5 násobku jedné sportovní disciplíny.
Zajímavosti výše uvedených statistik:
- vysoká dominance týmu PoŠuKov D, který vyhrál všechny
své disciplíny kromě ping-pongu (i zde obsadil i tak vynikající 3. místo),
- famózní borci ze Slavkova u Brna – odvezli si vítězství ve
dvou kategoriích (ze tří),
- Šlapaničtí letos zůstali ve všech třech případech před bednou:
třikrát čtvrté místo (jednou chyběl bod, po druhé dva),
- domácí Telnici se konečně podařilo uspět ve všech kategoriích (1x stříbro, 2x bronz),
- Tvarožná letos vyslala dva týmy a oba se vrací s medailemi
(1x stříbro, 1x bronz).
Ale jak bylo uvedeno výše, tyto výsledky nejsou na celé naší
akci to nejpodstatnější
Poděkování se patří všem, kteří se na organizaci této veliké
akce podíleli. Je jich opravdu veliké množství a často jsou úplně
neviditelní. Pozoruhodné je třeba to, že se po několikáté hlásí stejní dobrovolníci opět na svá místa a pomáhají například
s občerstvením, zapisováním výsledků, vyhodnocováním ministrantských testů apod. Největší váha organizace a pomoci ležela tradičně na telnických a také pošukovských farnících. Všem
veliké, veliké díky a Pan Bůh zaplať! Děkujeme také telnickému
Sokolu a Obci Telnice za zapůjčení sportovišť a zázemí na celý
den. Už teď se těšíme na příště…
František Kroutil
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KNIHOVNA
Nabídka nových knih v knihovně. Každou sobotu od 14 do 16 hodin si můžete
přijít vybrat podle svého zájmu.
Barborka a Tomík tráví prázdniny
v kovárně u babičky a dědy. Tady pomáhá dvouhlavý dráček Čmoudík. Jedna
jeho hlava mluví česky druhá slovensky.
Jednou začne dětem vyprávět napínavý příběh o vzniku Království Draka,
o strašné kletbě, o zlém skřítku Blivajzovi. Stačí otevřít knížku - Když draka
bolí hlava a přečíst si s dětmi mnoho
dalších příběhů.
Pohádkový hrad a zámek Staré Hrady
u Jičína je domovem mnoha pohádkových
bytostí – skřítků, strašidel, čarodějů, vodníků, loupežníků, ale i krásné princezny.
Jak čaroděj Archibald na hrad a zámek
přišel, to si děti přečtou hned na prvních
stránkách knihy Pohádky pro čaroděje
Archibalda. Kmotrem těchto pohádkových knih se stal 11.9.2011 Mistr Karel
Gott s rodinou.
Kdo pustil ty bohy – Eransová M. Elliot Hooper si přeje jediné – klidný život
pro sebe a svou nemocnou mámu. Ale klid
je nenávratně pryč, když do jejich chlívku
spadne na hromadu hnoje taková divná
holka. Tvrdí o sobě, že je Panna, jedno ze
znamení zvěrokruhu osobně. Protože takové si na Olympu užívají důchodu, průšvihy a maléry se musí řešit i bez nich.
Asylum – Rouxová M. Originální strašidelný příběh vyvolá mrazení v zádech.
Při čtení se vám začnou stírat hranice
mezi minulostí a současností, přátelstvím
a posedlostí, genialitou a šílenstvím.
Černé klubko – Llewellyn Tom. Třináctiletý Marcus a jeho rodina žijí bez

táty. Ten záhadně zmizel. Jednou ale přijde
podivný balíček a v něm klubko černého
provázku. K němu je připojený vzkaz od
táty. Dějí se nepochopitelné věci. Je možné, aby černý provázek přivedl Marcuse na
tátovu stopu?
Šepotání – Anita Howarol – 2. díl Divotání. Alyssa slyší šepotání květin a hmyzu. Je to dar, který už její matku připravil
o rozum. Když se matčin stav zhorší, nemůže už Alyssa svoje dědictví dál zapírat.
S Alyssou se dostanete do Říše divů. Prožijete s ní mnoho dobrodružství a nebezpečí.
Zlatá kniha českých pohádek, říkadel, básniček a hádanek. Pohádková,
bohatě ilustrovaná kniha přináší nám
i dětem krásné chvíle, kdy si můžeme číst,
poslouchat příběhy nebo si jen prohlížet
obrázky.
Zkrocení mlsného muže – Ludvíková Jitka. Hrdinou knihy je lékař, gurmán,
požitkář a smolař v jednom. Život mu narušují desítky malých katastrof. Hrdina se
s nimi dokáže s humorem vyrovnávat.
Touhy – Táňa Keleová-Vasilková. Lucka má radost z malého syna, zajímavou
práci a despotickou matku. Ani už nedoufá v něco hezkého. Ale život má často v záloze překvapení.
Slepá mapa – Alena Morštajnová.
Životní drama tří žen – Anny, Alžběty,
Anežky. Tři ženy, tři generace, jedna rodina, mnoho traumat a tajemství.
To chce zloděje – Hooper Kay. Jenny
je samostatná mladá žena. Přestože má raději jistotu v lásce i v životě, spřádá plány,
jak se pomstít tomu, kdo ji připravil o domov.

Krev démona – Arnošt Vašíček. Napínavý mystický příběh volně navazuje
na úspěšné knihy Ďáblova lest a Ztracená
brána.
Sběrná kniha – Spisovatel Pavel Kosalík přináší ucelený pohled na život Heleny
Třeštíkové, autorky sběrného dokumentu
Manželské etudy. Určitě znáte z televize.
Touto unikátní metodou zachytila životy
vybraných dvojic, změnu společenských
poměrů i způsob života jednotlivců.
Temné hlubiny – Bryndza Robert.
Další složitý a náročný případ řeší Erika
Fosterová. Někdo si totiž nepřeje, aby byl
případ vyřešen, a udělá pro to všechno.
Volné pokračování románu Dívka v ledu.
Královna Alžběta - Weir Alison.
Dojemný příběh plný intrik, lásky a ztrát
anglické královny. Zápletku tvoří jeden
z nejpodivnějších milostných příběhů tudorovské Anglie.
Příjemné chvíle s knihou
vám přeje Milada Terberová

Daruji
čtyřměsíčního
kocourka.
Tel. 602 766 516

SILVESTR
Srdečně zveme všechny občany, na již tradiční
silvestrovské rozloučení se starým rokem
a přivítání roku nového, u ohně v areálu vedle
restaurace. Přípitek proběhne v 0,30 hodin.
13

Kovalovický zpravodaj

14

4/2017

4/2017

Kovalovický zpravodaj

15

Štěstí, zdraví vinšujem Vám!
Kašpar, Melichar a Baltazar si pomalu nasazují koruny
Rajhradská charita připravuje další Tříkrálovou sbírku
K+M+B 2018 6.1.2018
Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně
spjata Tříkrálová sbírka. V období od 1. do 14. ledna
budou malí koledníčci chodit ode dveří ke dveřím,
zpívat o narození Páně a všem dobrým lidem vinšovat
štěstí a zdraví.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze
v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným.
Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které
přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností.
Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do
projektů pomoci.
Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti Nízkoprahového centra pro děti a mládež Vata
v Židlochovicích, které pomáhá řešit problémy mladé generace. Podařilo se nám zakoupit dodávku, díky
které můžeme efektivně rozvážet humanitární pomoc
lidem v nouzi v našem blízkém i vzdálenějším okolí. V
Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou místnost, kde se pozůstalí loučí
se svými zesnulými příbuznými.

Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní žaluzie, které ochrání pacienty
před vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné. Úmrtím pro nás
péče o pozůstalé nekončí, poskytujeme jim i nadále
potřebnou oporu i případné rady. Pro tyto účely plánujeme vybudovat pietní místo, které bude sloužit jako
zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude
moct zakoupit potřebné pomůcky k poskytování lepší
péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.
V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální
úrovni. Možná jsou to i o vaši sousedi nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu, humanitární balíčky
nebo našli oporu v hospicové péči. Díky příspěvkům
dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji
tak, aby nikdo nestrádal.
Poděkování patří především všem dobrým lidem za
to, že nám pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči
tam, kde je potřeba.
Mária Durkáčová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu
Rajhrad
tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

NAROZENÍ
ZA ROK 2017
NAŠI JUBILANTI
Příjmení, jméno
Beneš Marek
Kervitcer Petr
Titz Jakub
Weissová Claudia

Datum
16.2.2017
24.3.2017
15.4.2017
21.5.2017

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD,
ZouharováPROSINEC
Anežka
13.7.2017
Morys Vít
Dziadek Ondřej
Zhoř Samuel

28.8.2017
5.10.2017
19.11.2017

Přejeme všem našim novým občánkům, hodně zdraví a šťastnou budoucnost.

ÚMRTÍ
ZA ROK 2017
NAŠI JUBILANTI
Kotvrda Josef
Kousal Milan
Vartová Jiřina

16.1.2017
20.1.2017
15.2.2017

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD,
PROSINEC
Drápal Jaroslav
28.5.2017
Haiker Jiří
Havlíčková Evelina

12.6.2017
4.7.2017

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