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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
zima, která se jen tak nechtěla vzdát, je již, doufám, definitivně pryč. Konečně se můžeme těšit z jarních slunečních paprsků, které už mají svou sílu a vliv na pozitivní myšlení nás všech.
V těchto dnech se soustavně věnujeme komplexním pozemkovým úpravám. Probíhá projednávání vyložení soupisů
nároků s majiteli pozemků v katastru obce. Ve spolupráci s projektantem a sborem zástupců jsme připravili plán společných
zařízení (síť polních cest a protierozní a protipovodňová opatření). Předložený plán společných zařízení posoudí Regionální dokumentační komise po vyřešení případných připomínek
a někdy koncem léta, plán schválí zastupitelstvo obce. Po tomto aktu se začne řešit a projednávat návrh nového uspořádání
pozemků k odsouhlasení vlastníků. Jelikož je v katastru obce
problém s vodní i větrnou erozí větší než jsme předpokládali, k optimálnímu řešení je třeba velké množství obecní
nebo státní půdy. Žádáme tímto majitele pozemků, kteří
zvažují prodej, aby se obrátili buď přímo na Pozemkový
úřad nebo na obec. Týká se to i pozemků, které jsou pod
smlouvou s Bonagrem a.s.
V návaznosti na KPÚ pracujeme i na novém územním plánu obce. Momentálně je územní plán ve fázi
technických, přírodních příprav a zpracovává se do
mapových podkladů. Stále je ještě možné zasílat připomínky nejlépe emailem na starostu obce. Připomínám,
že současné zpracování zadání ÚPD je k nahlédnutí na
webových stránkách obce v sekci příprava nového územního plánu obce.
Na začátku letošního roku došlo k avizovanému
převodu nemovitostí v majetku TJ Sokol Kovalovice
na obec. Přistoupili jsme k tomuto kroku hlavně z ekonomických, ale i pragmatických důvodů. Obec v rámci
možností zajistí dokončení potřebných stavebních úprav
budovy sokolovny. Věřím, že tímto krokem pomůžeme
k rozšíření zájmu o sport hlavně z řad omladiny v obci.
V našem relaxačně sportovním areálu nám stále ještě
chybí víceúčelové hřiště s umělým povrchem, na které
v současné době nejsou vypsány žádné dotační tituly,
což je velká škoda, zvláště, když je připravena projektová
dokumentace. Dotace na projekty hřišť jsou vypsány jen
pro obce, které jsou zřizovateli základních škol, což bohužel není náš případ!
Rozpracovaná je také projektová dokumentace pro
stavební povolení na akci Rekonstrukce areálu OÚ Kovalovice včetně umístění budov. Po získání stavebního
povolení hodláme zbourat jeden bytový dům na čísle 9
a na jeho místě v přízemí postavit obchod potravin, dílny
a garáže pro potřeby obce, v horním patře obecní byt.
Dojde také ke změnám prostorového umístění pódia pro
muzikanty, občerstvení a je počítáno i s novým tanečním parketem. Starý málo používaný kiosek bude také
zbourán. Dojde k výstavbě zastřešené terasy vedle sálu

kulturního zařízení. Tato terasa bude propojena s restaurací, aby se
zrušilo posezení před restaurací směrem do ulice. Tento projekt řeší
i využití půdních prostor (nad sálem) obecního úřadu pro zasedací
místnost a archiv. Vstup do úřadu bude situován z jiného místa,
z přístavby pro schodiště s imobilním výtahem. Tím se také změní
prostorové uspořádání kanceláří úřadu. Řeší se i rekonstrukce toalet kulturního zařízení. V neposlední řadě dojde k úpravě (zateplení
a výměně oken zbrojnice) a posunu čela zbrojnice s vraty asi o 1 m,
aby zmizel nesmyslný výklenek.
Je to zajisté velký „oříšek“, co nás čeká, ale rekonstrukce budov
je již nevyhnutelná. Stavební práce budou postupně realizovány dle
finančních prostředků a priorit obce.
Závěrem Vám přeji krásné jarní dny
Milan Blahák, starosta obce

Jaro je plné barev, vůní, květin, zpěvu ptáků.
Je obdobím lásky a naděje...
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU
Č.21/2017 ZASTUPITELSTVA OBCE
KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE 19.12.2017

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU
Č.22/2017 ZASTUPITELSTVA OBCE
KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE 6.2.2018

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7 je tedy usnášeníschopné.
Omluveni- J.Kotvrdová a R.Buček
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu: Petra Šmerdu a Stanislava Pernicu – usnesení č.1/21/17

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7,
je tedy usnášeníschopné. Omluveni-P.Šmerda, J.Blaha
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu: Josefa Kadlece a Stanislava Pernicu – usnesení
č.1/22/18

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/21/17
- schvaluje rozpočet obce Kovalovice na rok 2018, příjmy ve
výši 10.266.600,- Kč, úspora z let minulých 2.000.000 Kč, příjmy celkem 12.266.600 Kč. Výdaje ve výši 11.811.600 Kč, úvěr
splátky 455.000 Kč, výdaje celkem 12.266.600 Kč. – usnesení
č. 3/21/17 a střednědobý výhled rozpočtu obce, na roky 2019
– 2020 – usnesení č.4/21/17
- schvaluje Darovací smlouvu mezi TJ Sokol Kovalovice a Obcí
Kovalovice na převod nemovitostí TJ Sokol do majetku Obce
- usnesení č.5/21/17
- schvaluje vítězného uchazeče na realizaci zakázky „ Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu OÚ
Kovalovice včetně umístěných budov“ firmu Mix Max Energetika, s.r.o., Slevačská 245/11 Brno za 542.685 Kč s DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo – usnesení
č.6/21/17
- schvaluje vítězného uchazeče na realizaci zakázky „ Zpracování územního plánu obce Kovalovice“ firmu ARCHBRNO,
s.r.o. J.Faimonové 12 Brno za 186.150 Kč s DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy o dílo - usnesení č.7/21/17
- schvaluje finanční dar ve výši 1.000 Kč od společnosti Rytmik
Dětem pro potřeby dětí MŠ Kovalovice - usnesení č.8/21/17
- rozhodlo na základě nařízení vlády č.318/2017 Sb o odměňování členů zastupitelstev samosprávných územních celků
s účinností od 1.1.2018 takto: neuvolněný místostarosta –
4.600 Kč/měsíc, předsedové výborů 480 Kč/ měsíc. Ostatní
zastupitelé nebo zastupitelé, kteří jsou jen členy výborů, nepobírají žádnou odměnu -usnesení č.9/21/17
- schvaluje navýšení příspěvku Mikroregionu Roketnice na rok
2017 o 13.300,-Kč, 43.092,29 podíl dotace PRV JMK, kalendáře 7.750,-Kč celkem 50.842, do rozpočtu částku 50.900 Kč
– usnesení č.10/21/17
- schvaluje příspěvek na financování nadstandartu dopravní
obslužnosti IDS JMK na rok 2018 ve výši 5.751,- Kč – usnesení č.11/21/17
- bere na vědomí nájemní smlouvu na obecní byt mezi obcí
Kovalovice a Petrou Moukovou na období od 4.1.2018 –
31.12.2018, výše nájmu je stanovena na 1300/měsíc, energie
hradí nájemce. A nájemní smlouvu na obecní byt s paní Janou Starou se prodlužuje do 31.12.018. Nájemné zůstává ve
stejné výši 1.100 Kč/ měsíc – usnesení č.12/21/17
- bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních č. 6
a 7 – usnesení č.13/21/17
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

2

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/22/18
- schvaluje Zadání územního plánu obce Kovalovice –
usnesení č. 3/22/18
- schvaluje Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku obce Kovalovice- usnesení
č.4/22/18
- schvaluje individuální příspěvky organizacím a sdružením na základě předložených žádostí – usnesení č. 5
a,b,c,d,e,f /22/18
- schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce – usnesení č.6 a,b,c,d,e,f /22/18
- bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.1 –
usnesení č.7/22/18
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Srdečně děkujeme, že jste nám i letos otevřeli své dveře i srdce a přispěli do Tříkrálové sbírky. Letošní sbírka vynesla částku 27.699 Kč.
Vaši milí koledníci a vedoucí skupinek: Vojta Šmerda, Markéta Viktorinová, Marta Šmerdová, Miluše Gillová a Jitka Šmerdová.

CO NÁS ČEKÁ
Čarodějnický rej 23.4.
v obecním sále Kovalovice -15:30 hodin
Mobilní svoz odpadu 28.4.
Na Place vedle restaurace
Pálení čarodejnic 30.4.
Na Place vedle restaurace
2.5. 2018 Zápis do MŠ Kovalovice
na šk. rok 2018/2019
Pochod osvobození 8.5.
Na hřišti, Sokolovna
15.6. 2018 MŠ Kovalovice
- Velká zahradní námořnická slavnost
- začátek v 16:00 v parku za obecním úřadem
Dětský den 17.6.
Na hřišti a biotopu
Petro-pavelské hody 1.7.
Na Place, vedle restaurace
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MŠ KOVALOVICE
DĚNÍ V MŠ KOVALOVICE
13.12.2017 - ČERVENOBÍLÉ VÁNOCE
A ČERTOVSKÝ JARMARK
- OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ROKU 2017…
V závěru kalendářního roku 2017 jsme se opět sešli, již
pošesté v sále kovalovického úřadu, abychom společně s našimi nejmenšími pomalu zakončili uplynulý rok. Vystoupení
dětí bylo tentokrát rozděleno na dvě části, aby všichni rodiče
měli možnost sledovat své děti na podiu. Nejdříve zahájila třída Ježečků s čertovskou mašinkou. Následovalo pásmo písniček a básniček, které jsme se rádi ve školce učili a moc dobře
se přitom bavili. Následně nás vystřídala třída Žabiček, která
překvapila nastudováním pohádky O veliké řepě. Následovali
čertovské i vánoční tanečky, básničky, koledy. Naše vystoupení
jsme společně zakončili písničkou O Vánocích, kterou jsme si
společně zazpívali s budoucími předškoláčky. Poté následoval
velký čertovský jarmark, kde se o sto šest nakupovalo i prodávalo. Vše ve prospěch dětí…..Krásná, velká a náročná akce byla
odměněna mnoha úsměvy i uznáním ze strany obecenstva.Vážíme si toho, že setkávání v čase předvánočním se stalo příjemnou
tradicí naší MŠ.
Poslední školní den roku 2017 proběhlo ve třídách vánoční posezení , kde jsme si s dětmi vyprávěli o vánočních zvycích
a chutnali cukroví od maminek a babiček.

3.1.2018 - JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE
Tak nejprve přijel pan pošťák s obrovskou krabicí a ejhle!
Ona to molitanová stavebnice a pořádně velká! „To se to bude
stavět“, říkaly hned děti při vybírání místa, kam ji budou ve třídě ukládat. No a ve čtvrtek ráno, kde se vzal- tu se vzal, skleněné terárium na skříňce a v něm se cosi hýbe? Malý džungarský
křečík. Okamžitě dostal jméno Ferdík a „je to náš nový kamarád, o kterého se budeme společně starat“, slibovaly děti. Tak
uvidíme.

13.2.2018 - TRADIČNÍ KARNEVAL VE ŠKOLCE
V úterý 13.2.2018 naše školka pořádala tradiční únorový
karneval. Děti už ráno přišly oblečeny v různých maskách. Sešla
se spousta pohádkových postaviček, nejvíce bylo nádherných
princezen, našel se tu i princ, rytíř, dokonce i dva draci, vodník
a bílá paní. Přišly za námi i dvě roztomilé kočičky, nádherná
malá nevěsta a další nápadité masky. Karnevalový den jsme za4

čali průvodem a následně se všechny masky vzájemně představily a něco málo o sobě řekly. Potom se obě třídy sešly a proběhlo
společné focení. Po focení na děti čekaly zajímavé hry a soutěže
s odměnami. A závěr: Děti si užily v rytmu šmoulí diskotéky… .

14.2.2018 - BESEDA S ODBORNÍKEM
– ŠKOLNÍ ZRALOST A NEZRALOST
V rámci projektu EU Šablony pro MŠ (operační program Výzkum a vývoj vzdělávání) navštívila dne 14.2.2018 naši školku
Mgr.Romana Bachorecová z Pedagogicko-psychologické poradny
Hybešova. Téma besedy pro rodiče bylo aktuální: Školní zralost
a nezralost. Paní psycholožka předala rodičům spoustu potřebných a zajímavých informací ohledně přípravy dětí na přechod na
základní školu. Setkání bylo příjemné a beseda díky přítomným
maminkám velmi otevřená. Škoda, že možnosti setkat se s odborníkem a ptát se na to, co nás zajímá, využilo jen málo rodičů. Na
květen plánujeme v rámci projektu besedu s dalším odborníkem.
Na tématu se můžete tentokrát domluvit spolu. Věříme, že v době
pozdního jara se nás sejde více, kteří ocení možnost něco se aktuálně dozvědět, co bude ku prospěchu dítěte. Víme, že vychovat dítě
je ta nejtěžší věc v životě člověka.
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20.2.2018 - DIVADLO BOLKA POLÍVKY
- DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

V pondělí 23.4.2018 v obecním sále Kovalovice se od 15:30
uskuteční Čarodějnický rej s živou kapelou. Začátek je v 15:30
v obecním sále Kovalovice.

Dne 20.2.2018 jsme se v počtu 18 dětí společně s MŠ Viničné
Šumice zúčastnili představení Káťa s Škubánek v divadle B.Polívky v Brně. Pohádka plná legrace a písniček se dětem moc líbila. Na závěr si jednu z písniček děti společně zazpívaly.

25.2.2018 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
NA OÚ KOVALOVICE
Byla krásná únorová neděle. Přišli maminky s miminky a tatínky, také babičky, dědečci,… A my se na tu slávu důkladně připravovali! Celý týden jsme zkoušeli a „pilovali“ básničky i písničky,
společnými silami Ježečci se Žabičkami, něco sami, něco společně
a s velikou chutí. Na závěr vystoupení jsme pak maminkám předali
vlastnoručně vyrobené kytičky, pro radost i na památku.

12.-15.3.2018 - SBĚR PAPÍRU
Sběr papíru pro MŠ proběhl od 12.3. do 15.3.2018. Rodiče
spolu s občany Kovalovic naplnili kontejner 0,88t papíru. Mateřinka tím získal pro děti 1.584 Kč.

21.3.2018 - ODPOLEDNÍ VELIKONOČNÍ
DÍLNA
Jarní předvelikonoční dílna vypadala ve středu 21.3.2018
jako úl plný pracovitých včeliček. Sešlo se nás opravdu hodně,
a to bylo moc dobře. Rodiče s dětmi vyráběli, malovali, zdobili,
tvořili, a dokonce i pletli pomlázky. Zkrátka velikonoční dílna
jak má být. Děti si odnášely domů velikonoční originální tašky
s nazdobenými perníky, velikonočními čokoládovými lízátky,
malovanými vajíčky a květináče s osením… Velikonoční výzdoba je připravena a krásné svátky jara mohly začít!

28.3.2018 - KDYSI DÁVNO
- HUDEBNÍ POHÁDKA
V rámci dopoledního programu proběhla muzikoterapie
s Mgr. L. Hradeckou.

I DUBEN BYL A BUDE PLNÝ ZÁŽITKŮ
• 3.-6.4.2018 byl ve školce ve znamení barev - Jarní barevný týden během kterého děti chodily oblečeni v barvách určených
pro daný den.
• 5.4.2018 proběhlo každoroční focení tříd a předškoláků.
• 9.4.2018 se děti vypravily autobusem do Planetária Brno.
• 11.4.2018 proběhla dětmi velmi oblíbená Jarní keramická dílna.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍM ČASEM
(ANEB CO SE DO MINULÉHO ZPRAVODAJE
NEVEŠLO)
NÁVŠTĚVA V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ
BRNO
V loňském roce jsme se zúčastnili soutěže Srdce s láskou
darované. Jednou z podmínek účasti v soutěži bylo obdarovat
vyrobenými srdci své bližní. Proto jsme se vypravili do Domu
pokojného stáří v Brně. Tato návštěva zanechala v dětech i dospělých hluboké dojmy, a tak jsme se rozhodli, že letos, i bez
účasti v soutěži, mezi naše nejstarší spoluobčany zavítáme znovu
a potěšíme je zpěvem koled a vlastnoručně vyrobenými dárečky.
Setkání s nejstarší generací bylo silné, emotivní, ale pro všechny,
děti především, velmi poučné a potřebné.

– vrkoč. Kromě větviček, různých mašliček a ozdůbek bylo potřeba připravit perníkové zápichy. Role pekařů se tentokrát ujali naši
páťáci a napekli pro celou školu. Paní kuchařky, vám taky moc děkujeme!

I V NOVÉM ROCE SE U NÁS STÁLE NĚCO DĚJE
MOJE OBEC, AŽ MI BUDE TŘICET LET
Místní akční skupina Slavkovské bojiště na podzim loňského
roku vyhlásila literární a výtvarnou soutěž s názvem Moje obec, až
mi bude 30. Mladší děti malovaly, starší psaly. A uspěli jsme! Gratulujeme týmu chlapců ze 2. ročníku (Davča, Luky, Kuba), kteří
se umístili na 2. místě a Evičce z 5. ročníku, která ve své kategorii
literární soutěže vyhrála! Kdo ví, třeba se některé představy a vize
našich dětí naplní.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Ze školního kola postoupilo pět páťáků a jeden chlapec ze čtvrté třídy. Máme velikou radost, děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a srdečně blahopřejeme Románkovi za 3. místo a ostatním
pěti dětem, které se umístily na 4., (dvakrát) 5., 6. a 13. místě (Evi,
Ondro, Mariánko, Zuzi a Pavli – moc vám gratulujeme!).

DRUHÁCI PLAVOU
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA
V předvánočním čase jsme přivítali v naší škole rodiče i prarodiče, aby společně se svými dětmi vyráběli vánoční dekoraci

Tak už jim to začalo. Rozběhlo se plavání u druháků, každou
středu jezdí do vyškovského bazénu. Držíme pěsti, ať si všichni
šťastně doplavou pro svoje mokré vysvědčení.

DIVADLO RADOST
Starší děti se vydaly do Brna do divadla Radost na krásné představení Pipi Dlouhá punčocha.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tento den je trochu jiný než všechny ostatní a přece není. Ne
že by jindy měli rodiče u nás dveře zavřené. Ve třídách se vyučuje
a pracuje jako jindy, ale přeci jen chceme, aby se rodiče mohli přijít
podívat na to, v čem spočívá každodenní mravenčí práce ve škole.
6
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Uvidí různé metody, formy a hry, které se v průběhu školního
roku ve třídě používají, prohlédnou si školu a třeba i na vlastní
kůži pocítí, jaká atmosféra ve škole vládne. Věříme, že jim v naší
škole bylo stejně dobře, jako je nám, dětem i dospělým.
Olga Růžičková

SEDMÁ ROTA
V den předváděcí přednášky „Sedmé roty“ se mohl někdo
domnívat, že ze školy zní oslavné salvy. Osm statných mužů
v uniformách z různého období vojenství vzbuzovali respekt.
Se zaujetím jsme naslouchali slovům, která vyjadřovala úctu
k vojákům, kteří bojovali ve válkách. Dozvěděli jsme se, jak armáda hledala způsoby, jak své vojáky co nejvíce ochránit. Zazněly pojmy, se kterými se člověk běžně nesetkává. Jak se vyvíjela
„vojenská móda“, nám bylo předvedeno na konkrétních modelech. Po přednášce jsme měli příležitost sledovat ukázku střelby
z autentických zbraní na školní zahradě. Překvapil nás zvukový
efekt, který střelbu doprovázel. Měli jsme příležitost si propojit
informace z prvouky a vlastivědy, optat se na různá období válek
od středověku až po druhou světovou válku. Nadšenci pro historii vojenství a fandové vojenské techniky si přišli na své. Velmi
děkujeme „Sedmé rotě“ a těšíme se na další přednášku.
Hana Kleisová

slední sluneční paprsky jsme si užívali pohybem a radostí ze hry.
V říjnu nám počasí přálo, babí léto se vznášelo nad hlavami,
sluníčko krásně hřálo. Zapotili jsme se u fotbalu, vyvolávané, třetího, u rybiček. Při větru jsme pouštěli pestrobarevné listí, které
létalo jako dráčci v oblacích. Spadané listí jsme sbírali, lisovali, využívali k otiskům a aranžmá. Poznávali jsme přírodniny a udělali si
malou výstavku. Z odpadových materiálů jsme vyráběli závodničky a auta. Ukázali jsme si kostru lidského těla a vyslechli nemálo
zajímavých informací o její funkci. Halloween byl veselý i strašidelný a příjemně jsme si ho užili. Již posedmé jsme se účastnili
mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.
V listopadu nás provázely mlhy a plískanice, první mrazíky
a sněhánky. S padajícím listím jsme si hráli venku pod stromy i ve
škole a použili ho k tvoření dekorací. Naučili jsme se orientovat
v kalendáři, vysvětlili jsme si rozdíl mezi úrazem a nemocí, předváděli možná nebezpečí úrazu a ošetřili simulované drobné poranění. Den nevidomých jsme prožili pohybem, kreslením, stavěním kostek a třeba i oblékáním se zavázanýma očima. Věřte, že vše
zvládnout bylo obtížné! Pochopili jsme, jaké překážky v běžném
životě musí se svým zdravotním postižením nevidomí překonávat.
Dlouhé čekání na Štědrý den jsme si v prosinci krátili četbou
z knihy Josefa Lady České Vánoce a prohlíželi jsme si ilustrace se
zimní tématikou. Naši malí flétnisté hráli na zobcové flétny a poslouchali jsme krásné vánoční koledy. Zkrášlili jsme školu hvězdičkami, andílky, vločkami a zimními domečky. Holky ozdobily
stromeček, kluci se raději věnovali sportu. Všechnopárty byla zábavná show, ve které jsme předvedli, co umíme. Mile nás překvapila návštěva sv. Mikuláše s nebeským doprovodem. Předvánoční
posezení u stromečku proběhlo ve sváteční atmosféře se sladkým
přípitkem a novými super hračkami.
Začátek ledna byl plný vyprávění, dojmů a zážitků z Vánoc.
Povídali jsme si o vánoční pohodě v rodině, připomněli si i jiné
významné svátky a oslavy v rodinném kruhu. I když letošní zima
byla ke zvířatům i nám lidem laskavá, dotkli jsme se tématu zvířátek a jejich života v zimě. Je příroda krutá? I o tom jsme si povídali,
pouštěli videa s přírodními živly, vysvětlili si různé přírodní úkazy. Radka Rozumbradka nabízela kvízy, doplňovačky, palindromy,
rébusy a křížovky. Bavil nás projekt o lidském těle. Vítaným zpestřením lednových aktivit byla sněhová nadílka. Navlékli jsme rukavice, narazili beranice. Vyrazili směle ven za ledem a za sněhem.
Únor se již tradičně nesl v masopustním duchu. Vyřádili jsme
se v masopustní parádě a zasportovali v zimní olympiádě. Ohromila nás přehlídka vojenských nadšenců „Sedmá rota“. Hráli jsme
si na muzikanty, užívali si soutěží, her a tělocvičných chvilek. Četli
jsme na pokračování knihu Miloše Kratochvíla „Kouzláci“. Už známe rozdíl mezi zachránci a záchranáři a všechna důležitá tísňová
čísla.
Tak pestrým životem žijeme ve školní družince a je nám v ní
dobře.
Tamara Kalábová

CO DĚLÁME A JAK SI ŽIJEME
VE ŠKOLNÍ DRUŽINCE
S příchodem září nám skončilo období výletů, dovolených,
pobytů v táborech a u babiček. Bylo to fajn, ale už je tu nový
školní rok a my jsme nasedli do pomyslného vlaku a plnou parou
vyjeli vstříc novému učivu. A protože vyučovací hodiny jsou náročné a vyčerpávající, využíváme pobytu v družince k regeneraci,
zábavě a odpočinku. Začali jsme zvesela hrami k upevnění kamarádských vztahů a vysvětlili si zásady dodržování bezpečnosti
a ochrany zdraví. Poznávali jsme houby, odlétali jako vlaštovky
do teplých krajů nebo přilétali jako havrani na pole a louky. Po7
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
•

•

•

•

Měsíc leden byl pro nejstarší tanečnice naší školy příležitostí zatančit si na několika společenských plesech v některých
vesnicích našeho regionu. Ty nejmladší tanečnice i tanečníci
připravili se svými učitelkami hodiny pro rodiče.
Také paní učitelka Lia Teplá a pan učitel Radoslav Mesarč
připravili společné již tradiční pololetní vystoupení svých
žáků, které mělo jako vždy veliký úspěch. Program byl sestaven ze sólových a společných skladeb pro různé zobcové
flétny a z vtipných a veselých básniček, které si připravili žáci
literárně-dramatického oboru. Toto vystoupení se konalo posledního ledna, a proto všichni účinkující dostali za odměnu
malou sladkost a také pololetní vysvědčení.
V úterý 20. února 2018 se konalo v Modřicích okresní kolo
soutěže základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v sólovém a komorním zpěvu. Naši školu reprezentovali tři
nadějné zpěvačky a jeden zpěvák. Jejich výkony ohodnotila
porota takto:
Marie Šmerdová
2. místo věková kategorie 0.
Tomáš Kobylák
3. místo věková kategorie 0.
Terezie Křížová
1. místo věková kategorie IV.
Andrea Daňková
2. místo věková kategorie VII.
Zvláštní cenu poroty získala Terezie Křížová za interpretaci písně Skřivánek od Karla
Bendla.
V sobotu 24. února 2018 se
konal jubilejní 10. ročník
Gymnastického poháru ZUŠ
Pozořice. Tato soutěž je připravena pro tanečnice a tanečníky naší školy. Letos se
nám představilo 63 děvčat ve
věku 7 – 14 let, která byla rozdělena podle věku do sedmi

soutěžních kategorií. Další soutěžní kategorii tvořili 3 chlapci
ve věku 8 – 11 let. Nejmladší děvčata ve věku 6-7 let tvořila samostatnou nesoutěžní kategorie. Na všechny pečlivě připravené sestavy dohlížela šestičlenná porota, kterou tvořily dvě
tanečnice, dvě učitelky a dvě bývalé žákyně naší školy.
Ohlédneme-li se za těmi deseti ročníky gymnastického poháru, vidíme, kam se šikovnost a práce našich děvčat i chlapců
posunula. Jakým vývojem soutěž prošla, co dnes umí desetileté děti a co dokážou ty starší vymyslet a nacvičit.
Jednotlivé prvky mají svoje názvy. Viděli jsme různé druhy
kotoulů, hvězdy, stojky či přemety na mnoho způsobů. Během celého odpoledne jsme se dostali například do rostlinné říše – suchá vrba, do živočišné říše – medvěd, kobylka,
holubička (správně arabeska), kobra, velbloud, rozhlédli jsme
se také po domácnosti – svíčka, šňůra, těsto, placka. A ještě
mnoho prvků s různými zajímavými názvy jsme mohli vidět.
Závěr celé soutěže pak patřil všem soutěžícím, kteří dostali
za svoje výkony medaili, pohár a diplom. A dostali to všichni,
ať už stáli na stupních vítězů nebo se umístili na pátém, sedmém, jedenáctém či jiném místě. Všem blahopřejeme! Poděkování patří paní učitelce Zuzaně Malachové a paní učitelce
Sylvě Tománkové za přípravu všech soutěžících i celé soutěže.
Božena Škrobová

INFORMACE O PŘEVODU MAJETKU TJ
NA OBEC KOVALOVICE
Na minulé valné hromadě jsme učinili pro naši jednotu velmi významné rozhodnutí.
Po zralé úvaze jsme dospěli k závěru,
že, vzhledem k neustále se snižujícím finančním možnostem naší tělovýchovy,
v současné době nejsme schopni, jak finančně, tak personálně zajistit řádnou
údržbu a opravy našeho 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 tělovýcho8

vě, 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. Především však bylo nutno splnit
4 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.
Závěrem loňského roku tedy bylo možno konstatovat, že veškeré podmínky pro
převod majetku T.J. Sokol Kovalovice na
Obec Kovalovice byly splněny, takže začátkem letošního roku bylo přistoupeno k podpisu darovací smlouvy. V současné době je
obec právoplatným majitelem sokolovny
a přilehlého hřiště. Věříme, že tento krok
povede jak ke zkvalitnění péče o sportovní
areál, tak i k jeho efektivnějšímu využívání.
Mgr. Miroslav Vlach
starosta T.J.
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NĚKOLIK INFORMACÍ K ČINNOSTI
TJ SOKOL KOVALOVICE
V měsíci březnu se uskutečnila valná hromada jednoty, na které
se mimo jiné i bilancovalo, proto bychom rádi informovali o akcích,
které jsme realizovali v uplynulém roce.
Tělocvičná jednota má v současné době 59 členů, z toho 39 dospělých (23 mužů a 16 žen) a 16 žáků. V jednotě v uplynulém roce
fungovala 3 sportovních odvětví, kterým se její členové pravidelně
věnovali. Bylo to cvičení všestrannosti dětí, badminton mužů a žen
a sálová kopaná. Oddíl nohejbalu bohužel v současné době prochází určitou stagnací, která je dána především momentálním nedostatkem aktivních členů. Letošní rok se jeví trochu příznivější, tak
doufáme, že se podaří činnost obnovit.
V měsíci březnu loňského roku se uskutečnila výroční valná
hromada, na které jsme, mimo tradičního bilancování, schválili pro
naši jednotu významnou změnu. Jednalo se o převod našeho majetku, tzn. sokolovny a hřiště do majetku obce. Této problematice je
věnován samostatný příspěvek.
V měsíci únoru jsme spolu s Hasiči uspořádali tradiční večer
u cimbálu spojený s ochutnávkou kvalitních vín a pochoutek z vepřového masa. Tato dlouholetá akce si našla svoje pravidelné příznivce, takže je možno ji hodnotit jako velmi vydařenou.
Jarní měsíce, zejména pak květen, jsou na činnost tradičně velmi bohaté. Nejprve uspořádali tradičná Jarní turnaj smíšených dvojic v badmintonu, kterého se zúčastnilo 10 dvojic.
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. Trasu 50 km jsme po
letech zařadili jako oficiální disciplínu, ale pouze pro cyklisty.
Loňský rok považujeme za velmi vydařený, zejména pokud se
týká účasti, která byla druhá nejvyšší ve více jak čtyřicetileté historii Pochodu. Nejvyšší počet (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.
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 příjemné
společnosti strávili krásných 5 dnů plných hezkých zážitků.
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. Všem organizátorům
patří poděkování.
Prázdniny zpravidla přinášejí určitý útlum v činnosti, protože
dostávají přednost jiné rekreační aktivity. Výjimkou byl badminton,
kde tréninky žen i mužů probíhaly v nezměněném rozsahu i během
prázdnin.
Naší první akci po prázdninách jsme věnovali naším nejmenším. Třetí sobotu v září jsme uspořádali tradiční sportovní dopoledne. Počasí nám tentokrát nepřálo, takže účast nebyla taková, na
kterou jsem zvyklí. Rovněž jsme museli trochu improvizovat, protože jsem byl nuceni realiovat všechny sportovní disciplníny v tělocvičně. Přesto si myslíme, že všechny zúčastněné děti odcházely
spokojené.
V měsíci říjnu jsme pak uspořádali „Burčákový turnaj“ smíšených dvojic v badmintonu, kterého se rovněž zúčastnilo 10 dvojic.
V závěru roku jsme uspořádali další tradiční akci naší jednoty,
a to Vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Pokud se týká nesportovních aktivit, chtěl bych informovat, že
jsme se v loňském roce zaměřili 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, opravit plynová topidla v šatnách, provést stavební úpravy
v nářaďovně a ve sklepě. V letošním roce byla dále provedena výměna nevyhovujících oken v obou šatnách.
Veškeré stavební práce provedl ve vzorné kvalitě Marek Kousalík se svojí firmou VELPEK, spol. s r.o., za což mu patří dík.
Na závěr ještě jedna pozvánka. V úterý 8. 5. 2018 se uskuteční
44. ročník Pochodu osvobození, který je možno pěšky nebo na kole
absolvovat na trasách 15, 27, 35 a 50 km (pouze na kole). Srdečně
zveme všechny příznivce turistiky na tuto akci.
Mgr. Miroslav Vlach
starosta T.J.

HASIČI
KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
V letošním roce jsme pod vedením
vedoucích Jaromíra a Marka Šmerdy, rozšířili naše řady o nejmenší členy. Oslovili
jsme rodiče a děti z mateřské školy v Kovalovicích, zda by děti měli zájem účastnit se pravidelného kroužku zaměřeného
na hasičskou tématiku. Potěšil nás zájem,
který byl veliký. V současné době se již
spolu s dvanácti kluky a holkami, pravidelně scházíme každé pondělí odpoledne. Klademe si za cíl, děti formou zábavy
9

Kovalovický zpravodaj

1/2018

a hry seznámit s činností ve sboru, seznámit
je s prací hasiče, poskytnout jim základní povědomí z oblasti prevence a hlavně děti odlákat od vymožeností dnešní doby, jako jsou
počítače a jiné herní zařízení. Naší snahou
je, zaujmout děti natolik, aby v budoucnu,
jakmile budou starší a získají potřebné dovednosti, pokračovali v činnosti a navázali na
úspěšný oddíl žáků, který v rámci sboru působí. Jsme rádi, že k tomu můžeme využívat
i novou techniku, která je pro děti velkým lákadlem. Po několika málo setkáních, nás těší
neuvadající nadšení dětí, věřím, že toto nadšení přetrvá i do budoucna. Neradi bychom
děti zklamali, vždyť již na druhém setkání se
ptaly, kdyže to konečně pojedeme hasit oheň .

Pro účely komunikace a sdílení informací, videí a fotografií, jsme na facebooku
založili zvláštní skupinu, kterou naleznete
pod názvem „Malí Hasiči Kovalovice“. Bu-

deme rádi, když na tyto facebookové stránky zavítáte, připojíte a podpoříte tak naši
činnost.
Ing. Jaromír Šmerda, vedoucí kroužku

VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO
Rád bych vás zde pravidelně seznamoval i s činností výjezdové
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, tedy ve zkratce JSDHo.
Nejdříve několik základních informací k organizaci jednotky.
Dle zákona o požární ochraně je každá obec povinna zřizovat
a organizovat JSDHo. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO „V“
dle územního poplachového plánu kraje. Na základě tohoto zařazení, které mimochodem není na libovůli jednotky, nebo vedení obce,
ale je čistě dáno směrnicí poplachového plánu JM kraje, vyplývá oblastní působnost jednotky, která je pro kategorii 5, oblast naší obce.
Jsme tedy jednotkou s tzv. místní působností. Z toho vyplývá, že
naše jednotka v případě události, zasahuje zejména v oblasti naší
obce. Může však být povolána i mimo obec, jako podpora dalších
jednotek, v případě vyhlášení poplachu vyššího stupně, nebo zvláštního stupně, mimořádného poplachu. Vyhlášení poplachu jednotce je zpravidla na základě požadavku tzv. KOPIS (krajské operační
a informační středisko) nebo požadavku starosty obce. Z kategorie
zařazení jednotky vyplývá mj. i tzv. doba výjezdu, která je pro naši
jednotku 10 minut. Pro informaci, doba výjezdu pro jednotku HZS
je 2 minuty, jelikož tyto jednotky drží trvalou pohotovost.
Na základě kategorie jednotky, vyplývá i požadavek na minimální početní stav členů jednotky, a zařazení členů dle odbornosti. Naše jednotka dle zákona musí mít minimálně 9 členů, z toho
jednoho velitele jednotky, dva zástupce velitele a minimálně dva
strojníky. Získání odbornosti je podmíněno účastí na pravidelném
školení členů jednotek, které probíhá jednak v rámci jednotky pod
vedením školitele plk. ing. Václava Kováře, který působí jako ředitel
ÚO Vyškov a zejména v rámci odborné přípravy na stanicích HZS
nebo školícím středisku v Tišnově. V loňském roce získali odbor-

nost velitele jednotky nově dva členové, v letošním roce na stanici
ve Vyškově získalo odbornost strojníka celkem pět členů. Naše jednotka tedy disponuje třemi členy s odborností velitele a šesti členy
s odborností strojníka. Celkem jednotka disponuje 11 členy. V rámci zkvalitnění odborné způsobilosti je v plánu do budoucna, proškolení několika členů ve způsobilosti nositele dýchací techniky, tzv.
NDT a obsluhy motorových pil, tzv. OMP. Je třeba zdůraznit, že bez
proškolení nelze takovouto činnost vykonávat, a jen pro informaci,
např. proškolení člena na obsluhu motorových pil čítá 50 hodin odborné praktické přípravy a složení závěrečné zkoušky.
Není již žádným tajemstvím, že obec Kovalovice pořídila koncem loňského roku zánovní cisternový automobil značky DENNIS
Rapier. Vozidlo bylo pořízeno jako náhrada za již vysloužilý dopravní automobil Avia, který dlouhodobě nevyhovoval po technické
stránce. Nové vozidlo bylo pořízeno bez výbavy, v současné době
probíhá dovybavení vozidla zejména pro potřeby případného zásahu a technické a sportovní činnosti jednotky, věcnými a technickými
prostředky. Současně probíhá proškolení řidičů a zejména strojníků
s obsluhou jak samotného vozidla tak i výkonného čerpadla, kterým
vůz disponuje. Začátkem léta bychom vozidlo rádi představili široké veřejnosti, v rámci některé z kulturních událostí v obci. Jednotka
SDH slouží především občanům a proto bychom chtěli naši dobrovolnou činnost, nejen touto cestou, občanům více přiblížit a přispět
tak ke zkvalitnění společného soužití v obci. Zároveň bych rád poděkoval všem členům a vedení obce, za obětavou činnost v rámci
jednotky, které je zpravidla prováděno na úkor našeho a rodinného
volného času.
Ing. Jaromír Šmerda, zást. velitele JSDHo

MYSLIVCI
KAM SE ZTRÁCÍ…
ANEB CO MAJÍ BAŽANTÍ SLEPICE A ZVÍŘECÍ DROBOTINA
SPOLEČNÉHO S KAPITÁNY LODÍ?
Nedávno jsem narazila na článek konstatující, že ve Francii za posledních 10 let
zmizela 1/3 drobného ptactva. A tak jsem si
udělala namátkovou anketu a zeptala jsem
se svých známých, kdo podle nich může za
úbytek volně žijící zvěře u nás. Výsledky byly
více než zarážející.
10

Přibližně třetina dotázaných je přesvědčená, že u nás k žádnému úbytku volně žijící
zvěře nedochází, spíš naopak. Při svých cestách autem si všímají spousty zvěře, která se
jim motá pod kola nebo se pase na polích
okolo silnice. Slýchají o liškách, které likvidují chovy drůbeže, a o kunách, které se su-

verénně nastěhovaly do měst. Sledují zprávy
o šíření afrického moru a jsou toho názoru,
že myslivci nedělají svou práci, protože divoká prasata jsou přemnožená…
Jedna třetina účastníků ankety si myslí,
že u nás už prakticky žádná volně žijící zvěř
není, neboť ji krvelační myslivci vystříleli.
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Jsou toho názoru, že výkon myslivosti je třeba zakázat, neboť tato činnost vede k nenapravitelným škodám na volné přírodě.
A konečně poslední třetina respondentů
krčí rameny a tváří se rozpačitě. Přizná se, že
neví - ve zprávách se sice tu a tam objeví něco
o přemnožených divočácích, ale vzhledem
k usilovné snaze ochránců přírody o ochranu
dravců, vyder, vlků, medvědů, rysů a jiných
mazlíků je snad o přírodu u nás postaráno,
tak proč se tímto tématem zabývat?
Kdo z nich má tedy pravdu? Každý trochu. Máme druhy, které jsou přemnožené
(lišky, divočáci, dravci, vydry, …), máme
řadu vymírajících druhů (koroptev, křepelka, sluka, bekasina, divocí králíci, …)
a máme druhy, které se dokázaly přizpůsobit
a přežívají (např. srnčí zvěř).
Vnucuje se otázka, proč tolik druhů
drobné zvěře vymírá. Odpověď musí vycházet z přehledu příčin úhynu zvěře, příp.
jejich nedostatečné reprodukce. Těchto důvodů je ale poměrně dost a ke každému se
vrátíme:
- intenzivní zemědělství tím, že likviduje
přirozené úkryty zvěře, omezuje potravní nabídku na několik málo druhů rostlin, používá velkokapacitní stroje, před
kterými zejména drobná zvěř nedokáže
vždy utéct a používá chemii (viz bod
níže)
- intenzivní provoz na silnicích
- přemnožení pernatých dravců, lišek,
kun, nové invazní druhy (psík mývalovitý, mýval severní, šakal zlatý), toulaví
a volně pobíhající psi, toulavé kočky,
přemnožení divočáci
- rušení zvěře, zejména v zimě a na jaře,
turistickým ruchem, těžbou dřeva, obděláváním polí
- znečištění životního prostředí - hnojiva,
pesticidy, plasty, exhalace aj.
- mizející možnosti přístupu zvěře k vodě,
postupná změna naší krajiny v polopoušť
- epidemie, paraziti, zranění, odlov pytláky

- příliš intenzivní lov odporující pravidlům
myslivecké péče o zvěř
Nad tímto seznamem většina lidí rezignovaně pokrčí rameny. Přitom ale každý
může svým dílem pomoci, aby zvěři u nás
bylo alespoň lépe. Většinu lidí to ovšem nezajímá. Jich se to přece netýká… Ale jsou
i výjimky, které chceme tímto oslovit.
Když se koncem jara a začátkem léta sečou lány jetele a vojtěšky, tak tam v tuto dobu
sedí bažantí a koroptví slepice na vejcích
a jsou tam schovaní narození zajíčci a srnčata. Svoje mláďata jejich matky neopustily,
jen je nechávají v porostu, protože mají pocit,
že tam jsou spíš v bezpečí než s nimi. Staletími prověřený instinkt nutí slepice na hnízdě
i mláďata své stanoviště neopustit podobně,
jako kapitánovi lodi jeho čest velí neopustit
loď. Vjede-li do pole žací stroj s lištou šířky
často šest a více metrů, ani hnízda s vejci a slepicemi, ani mláďata nemají šanci přežít a čeká
je většinou dlouhé utrpení končící smrtí.
To je důvod, proč mají myslivci při senoseči pohotovost. Snaží se procházet pole dřív,
než tam najede těžká zemědělská technika.
Protože je nás ale málo, musíme se pohybovat v příliš velkých rozestupech, a tak řadu
mláďat a hnízd nemáme šanci ani uvidět, natož zachránit. A také Informace o tom, která
pole se budou kdy sekat, přicházejí často až
těsně před nástupem strojů (např. kvůli změně počasí), a zbývá tedy málo času, aby se
podařilo vystrnadit z ohroženého pole všechny jeho obyvatele. V loňském roce skončila
pod žacím strojem jen při první seči 1 srna,
11 srnčat, 25 malých zajíčků a 5 bažantích slepic spolu se snůškou vajec. Řidič sklízecího
stroje není schopen posečení zvěře zabránit,
protože ze své kabiny je ve vysokém porostu
sklízené plodiny nevidí.
To jsou chvíle, kdy bychom jako myslivci
uvítali pomoc veřejnosti. Někoho z Vás možná napadne, že zachráněné zajíce, bažanty
či srnky myslivci stejně zastřelí. K tomu je
třeba zdůraznit, že pravidla myslivecké péče
o zvěř zásadně povolují u srnčí zvěře jen odstřel slabých, nemocných, přestárlých či nějak

postižených kusů, u bažantů jen odstřel bažantích kohoutů tak, aby jejich konečný stav
odpovídal úživnosti honitby a optimálnímu
poměru slepic a kohoutků, a u zajíců, kde nelze od pohledu rozeznat pohlaví, jen omezený
odstřel na podzim tak, aby zůstaly zachované tzv. normované stavy zvěře, tj. takové stavy, které odpovídají kapacitě dané honitby
a schopnosti příslušného nájemce honitby se
o zvěř v zimě postarat. Tyto normované stavy jsou stanovené tak, aby zvěř v dané oblasti
nenadělala zbytečné škody na zemědělských
a lesních porostech, ale také z důvodu dostatečné reprodukce.
K tomu zbývají poslední dvě prosby:
1. Najdete-li na jaře malého zajíčka či
srnče, kteří vypadají zdánlivě opuštěně, nepřibližujte se k nim a neberte je do rukou. Jejich matka je někde poblíž a ucítí-li z mláděte
lidský pach, nemusí se k němu vrátit. Zkuste
raději kontaktovat některého z místních myslivců, který jistě bude vědět, jak s nalezeným
mládětem dále nakládat.
2. Nenechávejte své psy na jaře pobíhat
ve vyšších travních porostech volně, mějte
je alespoň na delším vodítku. Zakousnout
malé zajíče či srnče je i pro středně velkého
psa otázkou vteřiny a majitel to ani nemusí zaregistrovat - pes se jen na chvíli zastaví
a skloní hlavu k zemi. Ani se Vám svou „kořistí“ nemusí pochlubit. Většinou mládě ani
nezabije, jen je zraní natolik, že je pak čeká
dlouhé a zcela zbytečné utrpení, než ho smrt
vysvobodí…
Také zákon o myslivosti pamatuje ve
svých ustanoveních na zákaz plašení zvěře
jakýmkoliv způsobem a také zakazuje vlastníkům domácích zvířat, nechat je pobíhat
v honitbě. Za což mohou být fyzické osobě
uloženy peněžité sankce. Uvědomte si, že pes
je a bude vždy šelma a jeho lovecké pudy jsou
jen domestikací potlačeny nikoliv zrušeny,
a jak dostane příležitost, hned svoje vynikající
lovecké vlastnosti využije k honění a lovení
zvěře.
Za MS Viničné Šumice-Kovalovice
Dagmar Petrová

CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Členové skautského střediska Pozořice se spolu s dalšími
skauty a skautkami z Brna a okolí a řadou dalších národních
delegací skautů zúčastnili v sobotu 16. prosince slavnostního
převzetí Betlémského světla ve Vídni. Následně ho členové
střediska předali zájemcům v Pozořicích a dalších okolních
obcích a v brněnské betlémské tramvaji.
V předvánočním období se v oddílech uskutečnily vánoční besídky a po Novém roce se řada našich členů zapojila do
skupin tříkrálových koledníků.

V současné době mají napilno zejména šestky vlčat a světlušek, které se připravují na své letošní závody. Jejich střediskové kolo se uskuteční v Ochozi u Brna v sobotu 28. dubna
a na okresní kolo se vydají v sobotu 12. května do Rudky
u Domašova.
Několik informací o výpravě do Vídně pro Betlémské světlo a zimní výpravě do Jeseníků přinášejí následující řádky.
Aleš Mikula, vedoucí
skautského střediska
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Výprava
pro
ýp
p Betlémské světlo
16. prosince 2017 vyrazili skauti a skautky pro
Betlémské světlo.
Sešli jsme se v Pozořicích, odkud jsme autobusem odcestovali do Vídně. Před převzetím světla
jsme navštívili vánoční
trhy a prohlédli si blízké
vídeňské památky. V kostele sv. Františka z Assisi na
Mexikoplatz pak probíhal
slavnostní ceremoniál, na
který přijeli skauti a skautky z celé Evropy. Skautští
zástupci států převzali do
svých luceren světlo, které
potom předávali ostatním zúčastněným skautským skupinám.
Večer jsme se zdárně vrátili domů a druhý den jsme Betlémské
světlo přinesli v obětním průvodu při obou mších v pozořickém
kostele.
Mariana Kročová
Výprava do Hraběšic
Tato výprava byla určena pro skauty a starší vlčata.
Když jsme přijeli na severní Moravu, byl už večer, navíc byl všude
kolem čerstvě napadený sníh. Proto jsme v cíli u fary všichni museli
vyskákat z aut a pomáhali tlačit. Naše svaly využili i ministranti z Polska ubytovaní na faře před námi, kteří měli kromě auta i dvě dodávky.
Po tomto vskutku mezinárodním setkání již nic nebránilo zaparkovat
a nastěhovat se. Po večeři jsme si ještě zahráli několik her a zazpívali
si při kytaře.

V sobotu nás čekal celodenní výlet. V plánu bylo navštívit československé opevnění za Starým Městem. Protože před druhou světovou válkou tudy vedla hranice s nacistickým Německem, stálo tu velké množství různých prvků tehdejšího opevnění. Pokud mezi bunkry
nevyrostly dodnes žádné stromy, šlo leckdy vidět z jedné pevnosti na
druhou. Palebné vějíře se důmyslně překrývají. Šlo o jeden z nejvyspělejších obranných projektů té doby. Naší výpravě se dokonce podařilo potkat se s majitelem jednoho z bunkrů, který nám jeho vnitřek
rád ukázal a svým poutavým vyprávěním dokázal zaujmout vedoucí,
skauty i vlčata. Díky napadenému sněhu byla výprava vlastně jednou
velkou koulovací záležitostí. A když se dalo navíc vylézt na vršek některého z bunkrů, nastala pro ty dole nepříjemná situace.
Aby nám před nedělním odjezdem pořádně vyhládlo, vydali jsme
se pokořit nedaleký Kamenný vrch, na kterém stojí dřevěná rozhledna. Cesta nebyla ani tak dlouhá jako spíš pořádně prudká. Tady přišla
vhod řádná fyzická kondice. Zpátky jsme zkusili sejít kopec po druhé
straně. Tam se ale i vedoucí bořili až po kolena a všichni se už těšili, jak
si usuší oblečení, a na teplý oběd.
Marek Šmerda – Smrk

DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (5. ČÁST)
Jak píše papež ve svém dokumentu
Amoris Laetitia, manželství je obrazem
Božím. Manželství je pro nás ikonou
Boží lásky. Vždyť Bůh sám je společenství tří osob, které od věčnosti až na věky
žijí v dokonalé jednotě. Proto i manželé
jsou povoláni k tomu, aby celý svůj život
žili všechno společně. V manželství je
třeba pečovat o radost z lásky. Té lásky,
která zakouší posvátnost druhé osoby
bez pudové nutnosti ji vlastnit. V konzumní společnosti se oslabuje estetické
cítění, a tím mizí radost. Všechno existuje jen k tomu, aby se kupovalo, vlastnilo a spotřebovávalo: také lidská osoba.
Něha je ale projev té lásky, která osvobozuje od sobecké touhy po sobeckém
vlastnění. Také pohled, který vyjadřuje
ocenění, je nesmírně důležitý! Mnoho
zranění a krizí vzniká v okamžiku, kdy
se na sebe přestaneme dívat.
Papež také píše o důležitosti manželského svazku. Uzavření manželství
12

je způsob vyjádření toho,
že člověk skutečně opustil
rodné hnízdo, aby spřádal
jiné pevné svazky a přijal
novou odpovědnost k jiné
osobě. To je mnohem hodnotnější než pouhé spontánní partnerství za účelem
vzájemného užitku, což by
bylo nezdravou „privatizací manželství“. Manželství má trvalý charakter, je
přínosem do společnosti
a jeho trvání je nezávislé na
momentální třeba i obtížné
situaci… Tím pomůže překonat i ty nejtěžší krize!
V rodině je nezbytné
používat tři slova: DOVOL,
DĚKUJI a ODPUSŤ. Vhodná slova, řečená ve správnou chvíli, chrání a živí lásku každý den. Manželská
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láska je povolána ke každodennímu růstu a zrání! Různé fantazie o idylické
a dokonalé lásce jsou neužitečné, protože postrádají podněty k růstu. Neexistují
dokonalé rodiny, které nám představuje
klamná a konzumní reklama. V nich neubíhají roky, neexistují nemoci, bolest,
smrt… Konzumní reklama předvádí
iluzi, která nemá nic společného se skutečností, s níž se musejí denně setkávat
otcové a matky rodin. Mnohem zdravější je realisticky přijmout omezení, výzvy
a nedokonalosti a popřát sluchu volání
ke společnému růstu, ke zrání v lásce
a k pěstování pevného spojení, ať se děje
cokoliv!
Součástí manželství je také DIALOG.
Ten vyžaduje dlouhý a náročný proces

učení se. Udělat si na sebe dostatečný
čas, dokud druhý nevyjádří všecko, co
potřeboval sdělit. To vyžaduje ovládat
se a nezačít mluvit dřív, než je vhodné.
Umění skutečně naslouchat je v manželství tak potřebné a nezbytné! Častokrát
jeden z manželů nepotřebuje nějaké řešení svých problémů, ale jen chce, aby
se mu naslouchalo. Jak často slýcháme
tyto nářky: „Neposlouchá mě. Když už
se zdá, že ano, myslí ve skutečnosti na
něco jiného.“ Nejde o to vždy prosadit
svůj názor, ale hledat společně řešení,
které bude třeba úplně jiné, ale společné
a oběma přijaté.
Papež ve čtvrté kapitole píše také
o vášnivé lásce a o světě emocí. Člověk
se nemůže rozhodovat jen na základě

emocí, ale musí je respektovat. Myslet
si, že jsme dobří jen proto, že „něco cítíme“, je obrovský klam. Vášnivé nadšení
pro druhého bez rozumového zakotvení
může být maskovaná sebestřednost. Výchova emotivity a instinktů je proto nezbytná a za tím účelem je někdy důležité
ukládat si omezení.
Poslední část čtvrté kapitoly je věnována tématu o erotickém rozměru lásky,
ale také o násilí a manipulaci. Samotný
závěr kapitoly se pak věnuje tématice
zachování panenství a celibátu pro Boží
království.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris
Laetitia prezentoval P. Pavel Lacina,
pozořický farář

REPORTÁŽ: MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
- 28. LEDNA 2018
Na šestadvacet ministrantských týmů
spolu v neděli 28. ledna 2018 zahájilo
další ročník Ministrantského florbalového turnaje. Mnohé týmy dorazily jen
v základním složení, bez nemocných.
I tak telnická sportovní hala a Sokolovna často burácela hlasy asi dvou stovek
florbalistů. Po malé přestávce jsme mezi
sebou opět přivítali kluky Osové Bítýšky, kteří sice skončili ve svých kategoriích poslední, přesto s námi tvořili milé
společenství.
Program dlouhého odpoledne zahájil pan děkan Jan Nekuda, který všem na
úvod požehnal a připomenul, že v tento
den slavíme svátek velký církevní učitel sv. Tomáš Akvinský, patron studentů. Líté sportovní boje tak mohly začít:
11 mančaftů prvního stupně ZŠ se postupně mezi sebou utkávalo v sále Sokolovny, dalších patnáct družstev hrálo ve
sportovní hale.
Kromě sportu samotného nás potěšily také návštěvy dalších duchovních
pastýřů: místního otce Vladimíra Langera, slavkovského děkana Milana Vavra, újezdského viceděkana Petra Hoška
či pozořického pana faráře Pavla Laciny.
Ačkoliv ministranty konkrétně florbal
velmi baví a rádi ho hrají (někteří mladší hráči dokonce i vypomáhali starším
týmům), bylo velmi příjemné, když pošukovští připravili na závěr celého dne
krásné taneční vystoupení s názvem
„Roztančíme halu!“. Zelenobílá děvčata
se třpytivými třásněmi a za doprovodu
krakowské hymny posledního světového setkání mládeže s názvem „Blahosla-

vení Milosrdní“ roztleskala doslova celou
halu… úžasem možná
oněměli ti, kdo sledovali doprovodné akrobatické kousky pošukovských ministrantů
Vojty Šmerdy a Jana
Münstera. No a kdo
chtěl, mohl si potom
jít ještě společně zatančit na „sportovní“
parket… z mnoha
sportovců se tak alespoň na chvíli stali
tanečníci, příjemná
muzika pohladila po duši. Úžasné - děkujeme!
Pohodový den byl plný setkání starých dobrých kamarádů, ale seznámení
s novými kamarády, zjištění, že „my dva
se přece známe ze školy“… Je povzbudivé sledovat, jak se každý další ročník
kluci více a více znají. Mnozí se na sebe
těší. Zdravá řevnivost tu vždycky visí ve
vzduchu. Příkladem byla zajímavá scénka z posledního zápasu našeho nováčka
z Líšně. Líšenští kluci dobře věděli, že
pokud chtějí do finále, musí vyhrát aspoň 10:0 – to se zdálo nemožné. Tak se
ale pro to nadchli, že za devět minut hry
nasázeli soupeři dokonce osm branek.
Šikovní borci.
Největší zastoupení měl opět PoŠuKov, který dorazil s pěti týmy, malými
tanečnicemi a ohromnou fanouškovskou základnou… pozadu ale letos nezůstaly ani další mančafty, například

úspěšné Šlapanice bylo také hodně slyšet… Zvláště pak, když jsme při vyhlašování cen vzpomněli na úvodní požehnání pana děkana, při kterém pronesl
proroctví o tom, „že Šlapanice to dneska
stejně všechno vyhrajou…“ Asi má pan
děkan kvalitní spojení na Vatikán či ještě výše, neuvěřitelné se skutečně stalo
pravdou.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na uspořádání tohoto tradičního turnaje, který byl letos pořádán jako děkanátní akce, jakkoliv podíleli, zvláště
pak pošukovským… Děkuji za organizační, materiální či finanční výpomoc.
Děkuji také všem klukům i děvčatům za
bezvadnou atmosféru a vzájemnou úctu
a respekt. Nakonec je krásně vidět, že
i ve sportu můžeme všichni naplňovat
poselství Evangelia.
František Kroutil
a Petr Šmerda
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Konečné výsledky turnaje:
Mladší kategorie:
1. Šlapanice A
2. Slavkov u Brna A
3. Tvarožná A
4. Líšeň
5. Ořechov A
6. Syrovice A
7. PoŠuKov A
8. Telnice A
9. Újezd u Brna A
10. PoŠuKov B
11. Měnín
- nejlepší střelec
Jan Fiala (Slavkov u Brna A)
– úžasných 21 gólů v 6 zápasech

- nejlepší nahrávač
Šimon Horák (Šlapanice)
– obhájil toto loňské ocenění
- nejlepší brankář(ka)
Klára Makyčová (Ořechov A)
– přidala ještě navíc dvě nahrávky na gól…

- nejlepší střelec
Adam Kvasnička (Šlapanice B)
- nejlepší nahrávač
Michal Andrýsek (PoŠuKov C)
- nejlepší brankář
Tomáš Nachtnébl (Telnice B)

Starší kategorie:
1. Šlapanice B
2. PoŠuKov D
3. PoŠuKov C
4. Slavkova u Brna C
5. Telnice B
6. Ořechov B
7. Syrovice B
8. Osová Bítýška A

Staří pardálové:
1. Šlapanice C
2. Syrovice C
3. Tvarožná B
4. Slavkov u Brna C
5. Telnice C
6. PoŠuKov E
7. Osová Bítýška B

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
Pleva Bohumil
Semrádová Jarmila
Kareš Richard
Cvrkalová Marta
Sobotová Věra
Kotlánová Ilona
Turková Marie

Vítání našich „občánků“ - únor 2018
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60
60
60
60
65
65
70

Filip Karel
Kalužová Růžena
Čulík Ferdinand
Čulíková Hedvika
Valihrachová Marie
Lozrtová Františka
Hřebíčková Marie

70
75
80
80
80
90
94
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SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ
Místní akční skupina slavkovské bojiště v prvních výzvách
podpořila 20 žadatelů z území a vznik 5 pracovních míst
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od začátku
roku uzavřela dvě výzvy na předkládání projektů pro žadatele
v území. První výzva byla vyhlášena z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této první výzvy
byl podpořen provoz příměstského tábora v Blažovicích v celkové
výši 1 038 750,- Kč.
Druhá výzva byla určena pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to celkem
10, zájem byl především o nákup zemědělské techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem 5 žádostí na rozvoj svých činností –
např. na pořízení nářadí, nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři – vinař, zpracovatelé kravského a kozího
mléka. Celkem bylo podpořeno 19 žádostí v celkové finanční výši
4 551 358,- Kč. Podpoření podnikatelé se ve svých žádostech zavázali, že v souvislosti s projektem vytvoří nová pracovní místa. Kozí
farma z Vážan nad Litavou k pořízení nového auta pro rozvoz výrobků bude potřebovat řidiče, zemědělec z Rašovic s nákupem traktoru hledá nového traktoristu, firma z Bučovic rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, která vyžaduje i nové pracovní místo, atd. Celkem
bude zřízeno pět nových pracovních míst minimálně na tři roky.
Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje
MAS Slavkovské bojiště na květen tohoto roku.
V současnosti jsou otevřeny pro příjem žádosti tři výzvy MAS
z Operačního programu Zaměstnanost, a to v těchto opatřeních –

Podpora zaměstnanosti, Rozvoj sociálních služeb a opět Prorodinná opatření na vznik dětských skupin, příměstských táborů
nebo školních klubů.
Školení pro žadatele v těchto výzvách se budou konat v úterý 17.4. (Rozvoj sociálních služeb), ve čtvrtek 19.4. (Podpora
zaměstnanosti) a ve čtvrtek 26.4. 2018 (Prorodinná opatření)
vždy v 16:00 hodin v Hruškách u Slavkova v prostorách hasičské
zbrojnice.
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 vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách www.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
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz

MOBILNÍ SVOZ ODPADU OBEC KOVALOVICE
SOBOTA 28. DUBNA 2018
Harmonogram svozu:
odpad

stanoviště

čas

Technické zabezpečení

Objemný odpad

Na Place vedle restaurace

9:00-11:00

1ks, kontejner 40 m3

Pneumatiky

Na Place vedle restaurace

9:00-11:00

1ks, kontejner 18 m3

Nebezpečný odpad

Na Place vedle restaurace

9:00-11:00

bedny na nebezpečný odpad

Objemný odpad
Přebírané odpady: 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.

Smrtná neděla, kam se poděla...

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.

Polední hrkání na Velký pátek
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