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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
léto je již v plném proudu, i když podle kalendáře máme teprve
konec června. Budeme si muset asi zvykat, že pravidelné střídání
ročních období, tak jak jsme byli zvyklí, bude minulostí.
Pro žáky, kteří navštěvují školu ve Viničných Šumicích, skončil
školní rok o 15 dnů dříve z důvodů realizace projektu Nástavby
Základní školy ve Viničných Šumicích. Školáci jsou jistě nadšení,
že mají delší prázdniny, rodiče již méně. Každopádně přeji všem,
aby si užili prázdniny a dovolenou a načerpali síly, aby začátkem
září mohly děti zasednout odpočaté do školních lavic.
U nás v mateřské škole Kovalovice školní rok zkrácen nebyl,
ale skončilo šestileté období paní ředitelky Mgr.Heleny Skolkové. Na výzvu České školní inspekce jsme museli zorganizovat
konkurz na místo ředitelky MŠ. V prvním konkurzním řízením
jsme nevybrali žádnou z uchazeček, do dalšího opakovaného
konkurzu se přihlásila jedna uchazečka paní Bc. Bohdana Vlčková, která byla následně vybrána za ředitelku MŠ Kovalovice.
Přejeme ji tímto, aby se s novým prostředím co nejlépe sžila
a těšíme se na dobrou spolupráci. Paní ředitelce Skolkové patří
velké uznání a dík za vše, co pro naše děti, rodiče, mateřskou
školu i obec Kovalovice vykonala! Přejeme ji mnoho úspěchů
v novém působišti a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném životě. Slovo na rozloučenou paní ředitelky najdete na
jiném místě zpravodaje.
Těsně před zahájením koupací sezóny přírodního koupacího biotopu byla dokončena výměna hydroizolační fólie a výměna umělého travního koberce za kamenný koberec z kompozitu
u dětského bazénu. Myslím, že obměna se povedla a dětský bazén
„prokouknul“.
I o prázdninách nás čekají práce na plánu společných zařízeních v rámci komplexních pozemkových úprav, síť polních cest se
také zapracovává do nového územního plánu obce Kovalovice.

V polovině srpna by měl být také dokončen projekt Zhotovení projektové dokumentace – Rekonstrukce víceúčelového
areálu OÚ Kovalovice včetně umístěných budov. Následovat
bude podání žádosti o stavební povolení na tuto akci. V podzimních měsících bychom chtěli zahájit bourací práce na části
domu č.9.
O počasí jsem začal a tak i končím -problémy se suchem se
začínají projevovat ve snižování zásob vody v soukromých studnách v obci. Myslím, že můžeme být rádi za vybudovaný veřejný
vodovod provozovaný VAS a.s., a aby v budoucnu stačila kapacita
vodojemu na Poustce pro naši obec, řeší se mimo jiné i problém
kapacity nátoku vodojemu v projektu posílení skupinového vodovodu II. etapa (v současné době je malý profil potrubí nátoku do
vodojemu). Žádost o dotaci z OPŽP, programu Životního prostředí podal Svazek Šlapanicko. Projekt prošel formálním i věcným
hodnocením a teď čekáme na výsledek, zda bude podpořen. Doba
realizace je plánována na roky 2019 – 2021.
Sucho nás také dohnalo k tomu, že jsem povolal naše dobrovolné hasiče, kteří pomocí nového cisternového vozidla provedli zavlažování loňských výsadeb stromů ve dvou lokalitách, ve
Skalkách a na Pastviskách. Jedná se asi o 200 převážně ovocných
stromků, které by jinak zaschly. Tímto jim moc děkuji za pomoc.
Vzhledem k nepředvídatelnému počasí o prázdninách, je možné,
že k zalévání dojde opakovaně.
V době vrcholících příprav na Petropavelské hody, oslav patronů naší obce, děkuji všem za přípravu a věřím, že vynaložená
snaha a odvedená práce stárků povede k vydařené zábavě všech
občanů a návštěvníků naší obce.
Přeji všem pěkné léto, vydařené prázdniny a šťastné návraty
z dovolených.
Milan Blahák, starosta obce
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.24/2018 ZASTUPITELSTVA
OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 5.6.2018
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Petr Filip, Radomír Buček.
Zvolilo: zapisovatele: Ivana Sukovatého
a ověřovatele zápisu: Petr Šmerdu a Jana Blahu – usnesení č.1/24/18
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/24/18
- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
na podzemní komunikační vedení a komunikační zařízení
v obecním pozemku p.č.518/1 za jednorázovou úhradu 10.000
Kč – usnesení č. 3/24/18
- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030044167/001 na obecním pozemku p.č.644/5 (Stará pošta) pro uložení kabelu NN p.Kadlec za jednorázovou
náhradu 5.000 Kč – usnesení č.4/24/18
- schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
JMK, programu rozvoje venkova ve výši 250.000 Kč na akci
Zhotovení projektové dokumentace – Rekonstrukce víceúčelového areálu OÚ Kovalovice včetně umístěných budov a pověřuje starostu k podpisu smlouvy – usnesení č.5 /24/18
- schvaluje účetní závěrku obce Kovalovice za rok 2017, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce – usnesení
č.6/24/18
- schvaluje invenarizaci majetku obce za rok 2017 a návrh inventarizační komise na vyřazení majetku obce ve výši 66.002 Kč
– usnesení č.7/24/18
- schvaluje inventarizaci majetku MŠ Kovalovice za rok 2017
a návrh na vyřazení majetku MŠ ve výši 35.351,- Kč – usnesení
č.8/24/18
- schvaluje účetní závěrku MŠ Kovalovice, příspěvkové organi-

-

-

-

zace za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s jejím celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Dále navrhuje přerozdělení zisku
– fond odměn 1,-Kč, rezervní fond 110.860,60 Kč - usnesení č.
9/24/18
schvaluje dle zák.č.250/2000 Sb.§17 v platném znění závěrečný
účet obce za rok 2017, a to bez výhrad - usnesení č.10/24/18
schvaluje poskytnutí daru MŠ Kovalovice ve výši 1.500 Kč od
kroužku Joga pro dospělé – usnesení č.11/24/18
schvaluje změnu stanov Svazku Šlapanicko z důvodu zrušení
vedlejší činnosti Svazku. Všechny činnosti přejdou pouze pod
hlavní činnost - usnesení č.12/24/18
schvaluje zrušení pohledávek k 5.6.2018: poplatek za psa 80 Kč
z roku 2012, poplatek za komunální odpad - 2.300 Kč z roku
2012 - usnesení č.13/24/18
bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.3 – usnesení č.14/24/18
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák - starosta

Výměna hydroizolační fólie

MŠ KOVALOVICE
SLOVO ŘEDITELKY…
Vážený pane starosto, kolegyně, rodiče a občané Kovalovic,
strávila jsem s Vámi svých posledních šest let pracovního života
ve školství před odchodem do důchodu. Kromě učení „ větších dětí
„ jsem po 32 letech dostala příležitost pracovat s dětmi předškolního
věku. Začínala jsem na jednotřídce a za kolegu si vybrala pana učitele Jiřího Gebauera – muže s velkým srdcem, „velkého kluka“ , který
si rád hrál a přitom samozřejmě učil…
Spolu s provozními zaměstnanci Jitkou a Katkou jsme vytvořili
tým a začali pracovat s dětmi a rodiči jinak – než bylo zvykem.
Během dvou společných let se nám podařila vybudovat školka,
o které se povídalo / v dobrém slova smyslu/ po celém okolí. S rodiči
jsme nastavili rámec toho, co by si přáli, co chybělo a s čím budou
rádi pomáhat …
Nezapomenu, jak při procházkách vedl pan učitel s humorem
logopedické chvilky, ve školce se pod jeho vedením hodně zpívalo
a tančilo. Nikdy nezkazil žádnou legraci. Byl to super pan učitel….
Já něco vymyslela a on byl schopen a ochoten realizovat a dotáhnout
nezapomenutelné akce do úplného konce.
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Moje koncepce rozvoje mateřské školy vycházela z myšlenky
tradiční mateřinky, kde se hodně cvičí, maluje, recituje, zpívá, tvoří
a samozřejmě komunikuje. Děti mají určitou volnost a zárovenˇzodpovědnost.
V dalších čtyřech letech školka díky panu starostovi a zastupitelům byla rozšířena na dvě třídy, získala novou fasádu, okna, nové
elektroinstalace…My uvnitř dále budovali příjemné a motivující
prostředí pro děti.
Tradicí se stalo pořádání velkého zimního jarmarku s vystoupením dětí, čarodějnický rej, karnevaly, společné výlety, exkurze,
návštěvy divadel a dalších zajímavých programů pro děti. Vyvrcholením závěru školního roku byly tematické zahradní slavnosti a rozloučení s předškoláky.
Školka žila šest let svým pestrým životem. Děti chodily do školky
rády, těšily se. Rodiče hodně pomáhali, aby působení nás dospělých
bylo jednotné. A tak postupně spolu začaly navazovat vztahy nejen
děti , ale i rodiče…..a všichni spolu přispívali k dobrému jménu školky.
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Děkuji panu starostovi, který mi vždy vyšel vstříc a pomáhal.
Takového pana starostu by vám mnoho obcí závidělo….svědomitý,
ý lidský,
ý důsledný….
ý
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Děkuji paní Hynkové, která pracovala celých šest let pro mateřinku bez nároku na finanční ohodnocení, jako správce webových
stránek. Zajištˇovala přísun informací, fotodokumentaci, komunikaci a dala dohromady správnou partu maminek, které se rády potkávají a společně pro děti organizují i akce mimo školku.
Děkuji svým zaměstnancům, kteří se mnou tvořili dobré jméno
školky, rodičům, kteří vnímali a oceňovali, že vše, co společně děláme pro děti, není všude běžné , a proto si naší práce vážili.
Odcházím, loučím se s vámi a jsem ráda, že za mnou zůstává
„kus práce“, něco, co bude v MŠ dále pokračovat…. A děti, které budou mít na co vzpomínat…..
Děkuji všem, kteří mi vytvořily příjemné pracovní podmínky. Práce s dětmi mě celý život bavila a jsem vděčná, že jsem měla
možnost ovlivňovat , působit, vzdělávat a vychovávat děti různých
věkových kategorií.
Do Kovalovic se budu ráda vracet, i když už jenom na návštěvu…
Mgr. Helena Skolková
Kovalovice 20.6. 2018

27.-28.6.2018 - NOC VE ŠKOLCE PRO
PŘEDŠKOLÁKY

15.6.2018 - VELKÁ ZAHRADNÍ NÁMOŘNICKÁ
SLAVNOST S ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY

Již 4. rokem se uskutečnilo spaní předškoláků v MŠ.
Sešli jsme se v počtu 12 dětí a 1 školačka Anežka, která si
opět chtěla připomenout školková léta. Sraz dětí v MŠ byl ve
20 hod. I přes nepřízeň počasí, za přispění pana starosty, který
nám zajistil přípravu ohniště, jsme si opekli špekáčky na place
za hospodou. Po setmění si děti prošly stezku odvahy na školní
zahradě. Odvahu prokázaly všechny děti. Ve školce zdolaly překážkovou dráhu a zahrály si pohybové hry. Po večerní hygieně si
připravily spacáky se svými oblíbenými mazlíčky / plyšáky/ a při
pohádce se postupně vydaly ke sladkému spánku.
Ráno nás čekala bohatá snídaně, kterou nám připravily maminky. Na stole se objevila bábovka, závin, zelenina, mufiny, pečivo i palačinky……
Pro předškoláky jsou to poslední chvíle strávené v MŠ a my
jim přejeme hodně úspěchů a zdaru ve školních lavicích.

Velké zahradní námořnické slavnosti předcházely ještě větší
přípravy… Oblečení pro malé námořníky, dále šaty pro malé námořnice (z nichž se staly v okamžiku i malé tahitské tanečnice),
s tím vším nám pomáhali rodiče. Nákup ozdobných květinových
korálů, bezedných tašek pro předškoláky, které se zaplnily důležitými drobnostmi na památku od MŠ. Dárkové tablo ve velikosti
A4 udělalo určitě radost, stejně jako velká panoramatická fotografie všech kamarádů ze školky. Nechyběl ani Pamětní list. Na školku
budou předškoláci určitě vzpomínat.
V odpoledních pátečních hodinách se prostor za obecním úřadem pod rukama paní učitelek a jejich pomocnic proměnil na ostrov v Pacifiku – Bora,Bora. Zvlněné korálově modré moře, v něm
mnoho plovoucích barevných ryb i jiných mořských živočichů...
to vše si dokázaly děti připravit samy…. Na ostrově nechyběla ani
záchranná lana, mořské bóje, záchranné kolo. Vstupní prostor na
ostrov nás vítal pacifickým pozdravem Aloha…
Konečně je vše na svém místě a ostrov může přivítat malé námořníky a námořnice, kteří za námořnického pochodu a v plné
parádě pochodují před své dospěláky. Umíme se představit, zazpíváme svoji hymnu s námořnickým pozdravem. Jako správní námořníci zacvičíme rozcvičku… Poté se naše malé námořnice promění v krásné Tahiťanky a předvedou i taneční číslo. A následuje
slavnostní představení námořníků kapitánovi lodi Santa Maria
a jejich pasování na zkušené mořské vlky a rozloučení s námořnicemi, které samyy odplouvají
p
j na cestu kolem světa.

26.6. 2018 - PRVNÍ TŘÍDNÍ INFORMAČNÍ
SCHŮZKA S RODIČI NOVÝCH DĚTÍ
Vážení rodiče, děkujeme vám za vaši přízeň a důvěru. Dne
2.5.2018 proběhl zápis do naší mateřské školy. Na nový školní
rok 2018/2019 bylo zapsáno 30 nových dětí, přijato bylo 21 dětí.
V letošním roce se rozloučíme s 16 předškoláky. První třídní
informační schůzka s rodiči nových dětí se uskutečnila v úterý
26.6. 2018.
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Program je nyní ve své polovině, všichni se na památku vyfotíme u lodi a následuje příběh o pirátu Benovi, který na ostrově střeží svůj poklad. Jak se nám ho podaří získat, jak piráta
obelstíme je už jenom na nás. Potom hurá do soutěžení: Pozor
budeme ale potřebovat pomoc starších a zkušených – třeba při
přetahování lanem, nošení plavčíka do bezpečí, nebo přenos želvy do moře….
To vše probíhá za příjemné námořnické hudby, kterou si pro
nás připravil pan Marian Kaláb se svými kamarády…a za hojných návštěv krčmy U Dvou sardinek a občerstvování… Zábava je v plném proudu a najednou je tady večer a s ním zapálení
ohně - zábava bude ještě pokračovat… Pravdou je , že se nikomu
z kovalovického Bora, Bora moc domů nechtělo, ještě bychom
chtěli zůstat……a to je dobře , že se spolu rádi potkáváme…
S námořnickým AHOJ vás zdraví všichni, kteří se na této námořnické akci pro předškoláčky a jejich kamarády podíleli.
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12.6.2018 - VÝLET NA HRAD VEVEŘÍ
V úterý 12.6.2018 jsme v 8 hodin natěšeni nasedli do autobusu – směr hrad Veveří. V 9:30 byl pro návštěvníky připraven
program na nádvoří hradu. Přivítali nás bubnováním, seznámili
s programem a časovým plánem jednotlivých akcí. Děti si mohly
u některých stánků vytvořit svůj výrobek, např. ze sádry vylité
různé tvary, které si samy pomalovaly. U dalšího stanoviště si
děti vybraly obrázky na látku, které si natiskly a následně odnesly
domů. Další atrakce, které se dětem nabízely: bylo střílení z luku,
žonglování a balancování s talíři. V 11 hodin začala pohádka
PRINC BAJAJA, do které se zapojily i některé děti. Po 12 hodině jsme se s hradem VEVEŘÍ rozloučili a vydali se směrem...
přehrada, kde jsme čekali na příjezd parníku, který nás svezl na
zastávku ROKLE. Zde na nás již čekal připravený autobus.

1.6.2018 – DEN DĚTÍ V MŠ
Byl to den jako každý jiný a přitom v něčem zvláštní. Je to
náš svátek, všech dětí, a to se má pořádně oslavit. Nejdříve společným povídáním, písničkou ve třídě a pak na zahrádce „velmi
náročným slalomem“ kolem pískoviště, mezi houpadly a stromy. No a teď už ta sladká odměna, zmrzlinka, a k tomu batůžek s hračkami na písek. Každá třída navíc dostala třídní dárek
- elektronickou Albi tužku s příslušenstvím. Ještě jednou velmi
děkujeme mamince od Kryštůfka, paní Vítové, za pořízení a věnování dárků pro děti celé školky.

25.5.2018 - PLAVECKÁ OLYMPIÁDA
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Byli jsme při tom… Plavecká olympiáda mateřských škol…
Ano, opravdu jsme byli při tom, v pátek 25.5.2018, a to díky maminkám, které doprovodily své děti do Plaveckého areálu Vyškov. Do soutěže se přihlásilo 9 plaveckých družstev. Naše malé
plavkyně se umístily na krásném 5. místě. Medaile si odvážely:
Barunka a Nikolka Žižkovy, Markétka Koláčková, Viktorka Weissová a Bětuška Gillová. Gratulujeme.

17.5.2018 - EXKURZE NA LETIŠTĚ VE SLATINĚ
Ve čtvrtek 17.5.2018 navštívily děti z naší školky mezinárodní letiště v Brně-Tuřanech.
Zaměstnanci letiště připravili zajímavý program. Kromě
toho, že se mohly děti seznámit s procesem odbavování cestujících a zavazadel, byla hlavním bodem exkurze problematika záchranného a bezpečnostního systému letiště. Nejvíce děti bavila
prohlídka letištní sanitky a také hasičského auta, které si mohly
prolézt skrz na skrz a detailně si prohlédnout jeho vybavení. I
přes nepřízeň počasí se děti vracely do školky s dobrou náladou
a spoustou nových zážitků.

14.5.2018 - DIVADLO V MŠ – PŘEDSTAVENÍ
MAXIPES FÍK NA CESTÁCH
V pondělí 14.5.2018 k nám do MŠ zavítalo divadlo Spílberg
z Brna, které zahrálo dětem představení „ MAXIPES FÍK NA
CESTÁCH“. Se známou pohádkovou bytostí z Večerníčku, jsme
obletěli celý svět.

23.5.2018 - TÁTA VE ŠKOLCE, MÁMA DOMA
Materiál připraven, počasí přeje, tak se může začít. Je středa
23.5.2018. Tatínci přišli vybaveni i dobře naladěni. Jedna skupinka se „vrhla“ na nátěr plotu, takže teď děti obdivují krásně
barevný plůtek kolem školní zahrádky. Druhá skupinka společně s námi, zaměstnanci MŠ, vyráběla z odpadového materiálu
kulisy na slavnost, na kterou se už moc těšíme.
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26.4.2018 - NÁVŠTĚVA U MATÝSKA
Matýsek Saska je kamarád ze třídy Ježečků a spolu s jeho maminkou a babičkou nás pozvali k nim na návštěvu. A nebyla to
jen tak ledajaká návštěva! Mají totiž hospodářství se spoustou
zvířátek! Na zpáteční cestě do školky jsme ještě viděli stádo srnek
a v ohradě jsme nakrmili jetelinou koníky.
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11.4.2018 - JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA V MŠ
Dopoledne 11.4.2018 bylo jiné než obvykle. Do školky přijela naše oblíbená Markétka s keramickou dílnou a spoustou nápadů. Nejdříve jsme si vyváleli placky, jako když maminka peče
cukroví. Ale my jsme nic nevykrajovali, naopak jsme je celé ozdobili. Trošku nám pomáhaly
i paní učitelky.

23.4.2018 - ČARODĚJNICKÝ REJ
A přece přiletěly……. „Letěla čarodějnice od Kovalovic, kam pohlédla nezbylo nic.“ Už jsme
si mysleli, že na nás zapomněly, a najednou s předstihem celého týdne přiletěly! Kdo? No přece
naše vrchní čarodějnice… Nic nezanedbaly a objevily se už v pondělí 23.4.2018 v sále obecního
úřadu. Zahájily v pořadí již šestý velký čarodějnický rej.

9.4.2018 - PLANETÁRIUM
BRNO
V pondělí 9.4.2018 jsme společně s MŠ Viničné Šumice navštívili Planetárium v Brně. Se ZULA
HLÍDKOU, která nás celou dobu
programem provázela, jsme se vydali
na napínavé dobrodružství napříč časem a prostorem
Vytvořila: Mgr. Helena Skolková
a Ing. Markéta Hynková

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
SONNENTOR V ČEJKOVICÍCH
Čajové slavnosti nás inspirovaly k návštěvě Sonnentoru. Exkurze byla pro nás opravdu
pečlivě připravená. Ujaly se nás milé průvodkyně, které nám pomocí rarášků představily
krédo firmy a provedly nás výrobou. Zahráli jsme si hry, namíchali jsme si vlastní čaje,
pečlivě jsme si je zabalili a vydali se do čajového obchůdku. Každý z nás si vybral dobrý
čajíček. Děkujeme za krásnou exkurzi a při
každém doušku čaje na ni rádi vzpomínáme!
Kateřina Šujanová
5
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NOC S ANDERSENEM
Jsou noci různé: veselé, dlouhé, zábavné, děsivé, příjemné,
vlekoucí se, krátké, k zbláznění. Všechny zmíněné atributy má
i jedna speciální noc v naší škole, i když Noc s Andersenem se
může zdát děsivá jenom zapřisáhlým nečtenářům. Pravda, letos
si žáci vyšších ročníků trpce stěžovali na rafinovanou krutost literárních kvízů, hádanek a úkolů. Nakonec je celkem vyřešili, ale
pomsta byla sladká, celou noc oka nezamhouřili, a kdo zamhouřil, byl zburcován. Myslím, že ke čtvrté hodině ranní už si to moc
neužívali, ale šlo o princip. Takže kromě spánkového deficitu
jsme si akci prožili docela pěkně, od podvečerních aktivit přes
noční pochod lesem, výbornou pomazánku k večeři, společné
sledování a komentování filmů, trvalou konzumaci dobrot od
maminek a dlouhatánský čas na klábosení. Tahle noc není pro
spáče, ale pro všechny, kteří chtějí být spolu a bavit se.

TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
I v letošním roce jsme se po zápise do první třídy setkávali
s budoucími prvňáčky ve škole. Během těchto setkání si děti
prohlédly školu, zazpívaly si písničky, zacvičily si, plnily různé
zábavné úkoly, ale hlavně se potkaly a seznámily se svými budoucími spolužáky a paními učitelkami. Naše společná setkání
byla zábavná a poučná. Děti si zahrály na školu, vyzkoušely si
pracovat samostatně v lavici i v kolektivu v prostoru třídy.
Už se všichni na naše budoucí prvňáčky těšíme. Na první
školní den pro ně máme nachystané milé přivítání a malé dárečky na památku. Přejeme jim, aby byl pro ně vstup do školy
úspěšný, šťastný, aby se jim ve škole líbilo a aby do školy chodili
rádi.
Martina Havlíčková
6
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V KARLOVĚ POD PRADĚDEM
Letos to máme ve škole takové posunuté, a tak i škola v přírodě, kterou běžně školní rok ukončujeme, připadla na květen.
Počasí bylo letní, místo pobytu dokonalé, tak jediný problém byl
návrat k učení po skončení akce. Do přírody jsme se vypravili do
Jeseníků a plán byl skvělý: projít nádhernou krajinu křížem krážem. Začalo to dobře, hned první den jsme zdolali vodopády Bílé
Opavy. Je to trasa kouzelná, ale pravda, místy nebezpečná. O to
víc si děti užívaly adrenalinových situací. Druhý den jsme měli
túru kolem Karlova, kolem deseti kilometrů, ale po napínavých
zážitcích předchozího dne se dětem zdála příliš krotká a hodně
dlouhá. Tedy jsme usoudili, že dost bylo turistiky, zrušili naplánovanou trasu přes Velký Kotel a nechali se odvézt do Bruntálu,
kde jsme si prohlédli zámek, dali zmrzku a trochu „zashopovali“.
Večer jsme nasbírali dříví na zítřejší táborák a po setmění jsme si
dali stezku odvahy. Tedy, odvaha to byla především pro dospělé,
kteří hodiny dřepěli v keřích a hlídali, aby se rozjíveným a řvoucím dětem nic nepřihodilo. Poslední pobytový den jsme věnovali
herním a výtvarným aktivitám, jarmarku a večer byl táborák.
Děti ovšem pohrdly večerem táborákových písní a nostalgickým
zíráním do ohně a daly přednost aktivitám, které provozovaly
každý večer – fotbal, vybíjená, softball a šplhání po černé sjezdovce. Dospělí je od táboráku nostalgicky pozorovali, a pak jsme
se k nim přidali. V pátek jsme se po cestě k domovu stavili v zoologické zahradě a završili tak nesmírně příjemný týden.
Miriam Lerchová
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NÁRODOPISNÉ OBLASTI NAŠÍ VLASTI

NEJEN PÁŤÁCI NÁM DĚLALI RADOST

Jaký kraj leží v podhůří českého pohoří Krkonoš při hranici
s Polskem? Jaký hudební nástroj je typický pro Chodsko? Kde
žijú chlapci Vlčnovjané a majú koně vrané? Co je symbolem
zmaru, smrti a pohany? Jak valašský ogar slibuje své Aničce svou
lásku? Kde lidé nosívali „huňu“ či „kordulku“?
Na tyto otázky nám odpověděli žáci 5. ročníku při prezentaci svých projektů, která proběhla na naší škole koncem školního
roku. Zaměřili se na oblast Hané, Podkrkonoší, Chodska, Slovácka, Těšínského Slezska a Valašska. Lidové zvyky a způsob života
lidí (odívání, architektura, zábava, typické jídlo) nám přiblížilo
a otevřelo i širší pohled na historii naší vlasti.
Tato výstava se konala za podpory pana starosty, vedení
školy a týmové spolupráce žáků i vyučujících. Neobešla se bez
ochutnávky dobrého vína, výborných valašských frgálů od paní
Růženky Křížové, hanáckých koláčů od paní Novákové a velmi
chutných křenovických sýrů z kravína rodiny Drápalů.
Velké poděkování patří také Jarce Svobodové ze Sivic, která s námi po celý školní rok v rámci předmětu vlastivědy úzce
spolupracovala a výstavu velmi vkusně doladila dobovými prvky.
ana Kleisová
leisová
Hana

Naši žáci se po celý školní rok zapojovali do různých projektů
a soutěží. Nejvíce příležitostí ověřit si své znalosti a dovednosti
měly děti především v matematice. Páťáci se účastnili hned tří
matematických soutěží - Matematická olympiáda, Matematický
klokan a Pythagoriáda. Stejně jako loni byli při řešení neobvyklých úloh velmi úspěšní.
V průběhu prvního pololetí děti počítaly doma několik úloh
v rámci soutěže Matematická olympiáda. V lednu pak pět žáků
postoupilo do okresního kola, kde mimo jiné obsadili krásné 3.,
4., a 5. místo. Dařilo se nám i v mezinárodně koordinované soutěži Matematický klokan, kde v kategorii Klokánek (4. – 5. třída)
dosáhli naši řešitelé průměrného počtu bodů 83. Celostátní průměr byl 58 bodů.
V dubnu se naši žáci měli možnost zapojit do další oblíbené soutěže Pythagoriáda. I tentokrát děti “zabodovaly”. Dva
páťáci vypočítali všechny úkoly správně a získali tak plný počet
15 bodů, do okresního kola postoupil i jeden žák ze čtvrté třídy.
Polovině třídy se podařilo získat více než 10 bodů, což byla původní hranice pro postup do okresního kola. V něm pak dva
naši nejúspěšnější soutěžící obsadili 2. a 3. místo.
Páťáci nás potěšili i skvělými výsledky ve srovnávacích testech Kalibro. Ve všech předmětech převyšovali celostátní průměr
o 7 – 20%. V rámci literární a výtvarné soutěže “Moje obec, až
mi bude 30” vyhrála jedna dívka z páté třídy 1. místo a ocenění
získali i druháci.
Milé děti, gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
naší školy!
Lenka Soukupová

LOUČENÍ S PÁŤÁKY
V pondělí 11. 6. jsme se sešli na hřišti Pod lesem, abychom
se rozloučili s našimi páťáky. Zazpívali jsme si, opékali jsme
špekáčky, popovídali si ... Děkujeme šumickým nohejbalistům
za propůjčený prostor a hlavně za pomoc s celou akcí, dík patří
i muzikantům, kteří vytvořili báječnou atmosféru. Páťáci, ať se
vám daří!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
Dne 9. května 2018 jsme připravili slavnostní vernisáž absolventů výtvarného oboru v prostorách ZUŠ v budově ZŠ, kterou
doprovází výstava žáků oddělení jak plošné tvorby, tak i keramiky a modelování. Představení absolventů a jejich prací proběhlo
v koncertním sále. Poděkování si zaslouží děti a učitelé hudeb-

ního oboru za krásné příspěvky k dotvoření slavnostní atmosféry. Po ukončení první části a po prohlédnutí prací absolventů,
které byly vystavené na chodbě před sálem, se všichni přítomní
přesunuli do učebny výtvarného oboru, která byla přetvořena na
výstavní síň. Máme radost, že se výstava všem návštěvníkům lí7
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bila. Malou fotoreportáž z tohoto slavnostního dne si můžete
prohlédnout ve zdravotním středisku v Pozořicích.
O týden později 16. května 2018 se konal Absolventský
koncert žáků hudebního oboru. Celá řada absolventů se stala
součástí pestrého koncertu, kterým zakončili svá studia na naší
škole.
Poslední velkou akcí naší školy byl v pátek 22. června 2018
taneční koncert. Na pódiu v Dělnickém domě v Pozořicích se
představili tanečnice a tanečníci naší školy v celé řadě skladeb.
Vyvrcholením pak byly velmi zdařilé choreografie tří absolventek I. stupně tanečního oboru.
ABSOLVENTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Hudební obor I. stupeň
Tomáš Barták
klavír
Tereza Daňková
zobcová flétna
Vojtěch Drápal
akordeon
Barbora Horáková
klavír
Klára Horná
zobcová flétna
Tomáš Kroča
zobcová flétna
Terezie Křížová
klavír a zobcová flétna
Pavel Marek
klarinet
Kateřina Šantavá
zobcová flétna
Karolína Vystavělová
zpěv
Julie Ženožičková
klavír a zobcová flétna
Hudební obor II. stupeň
Kateřina Horáková
zobcová flétna
Eliška Korityáková
zobcová flétna
Alena Kupsová
klavír
Anna Molíková
zobcová flétna
Kristýna Šubrtová
zpěv
Taneční obor I. stupeň
Magdaléna Karásková
Kateřina Pohlová
Karolína Vystavělová

Výtvarný obor I. stupeň
Adéla Brázdová
Lucie Dostálová
Aneta Kupková

44. ročník výtvarné soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA
DĚTÍ A MLÁDEŽE
Výsledky krajského kola
I. kategorie
1. místo Jakub Tinka + postup do celostátního kola
2. místo Magdaléna Kmochová
II. kategorie
1. místo Jan Jakub Juráň + postup do celostátního kola
3. místo David Rouzek
V celostátním kole výtvarné soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE získal JAN JAKUB JURÁŇ 3. místo. Gratulujeme!
ZUŠ OPEN
Celý jeden den v naší republice – 24. květen 2018 – patřil
tomu nejlepšímu, čím se mohou pyšnit české Základní umělecké
školy. Na II. ročníku festivalu ZUŠ Open se představily děti jako
šikovní hudebníci, tanečníci, výtvarníci a recitátoři. Festival opět
uspořádala a podpořila se svým nadačním fondem světoznámá
pěvkyně Magdaléna Kožená.
Pozořická Základní umělecká škola – žáci a učitelé všech
oborů – připravili pro tento den společný program s názvem PO8
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ZOŘICKÝ TRH. Tímto představením přispěli k oslavám jubilea
700 let od první dochované písemné zmínky o Pozořicích.
SPOLEČNÉ KONCERTY
Tradiční akcí naší školy jsou společné koncerty se ZUŠ Ivanka pri Dunaji. Letos se konal ve středu 30. května 2018 už po
deváté. Pestrým programem obou škol v Dělnickém domě jsme
přispěli k oslavám 700 let o první dochované písemné zmínky
o Pozořicích O den později se podobný koncert konnal v Matičním domě v Ivanke pri Dunaji. Koncerty byly jako vždy úžasné
a setkání s občerstvením po koncertech také nemá chybu. Proto
se z těchto koncertů všichni vrací domů vždy s dobrou náladou
v pozdních nočních hodinách.
Fotoreportáže ze všech akcí a další informace najdete na
www.zus-pozorice.cz
KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM!
Božena Škrobová
NOC KOSTELŮ
Noc kostelů začínala před deseti lety nesměle jako import
z Rakouska v brněnské a plzeňské diecézi. Dnes je součástí života
farností v celé naší republice. Je krásné, že se podařilo proměnit
očekávání a nadšení stovek pořadatelů v radost a obrovský zájem
návštěvníků. Noc kostelů se stala příležitostí poznat duchovní
a historickou hodnotu chrámů, kolem nichž lidé denně prochází.
Program Noci kostelů odráží to, čím farnost žije. Jedním ze základních cílů je vytvořit takovou programovou nabídku a atmosféru,
která osloví co nejširší veřejnost. O to jsme se snažili i letos. Vyzvánění zvonů zahájilo v pátek 25. května Noc kostelů v Pozořicích. V úvodu si návštěvníci vyslechli zamyšlení na letošní motto:
„ Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu“ a potom všechny
v kostele přivítal pan farář Pavel Lacina. První velká část programu
byl koncert Pavla Helana. Tento laskavý písničkář, autor písní, více
bavič než básník, u něhož nikdy neodhadneme, co je nadsázka a co
je myšleno vážně, písničkář, který jednou vše dořekne, a podruhé
překvapí třeba jen správně zvoleným slůvkem, přilákal do našeho kostela velké množství posluchačů místních i z širokého okolí.
A všichni byli spokojeni. Závěr koncertu zpestřilo ještě společné
vystoupení Pavla Helana s PoŠuKovSkou scholou. Po koncertě si
každý mohl prohlédnout kostel. Na různých místech byli připraveni mladí průvodci a průvodkyně, kteří návštěvníky s kostelem postupně seznamovali. Součástí prohlídky kostela byla malá výstava
ornátů a také fotografií sakrálních staveb v naší farnosti. Také informace o opravách kostela doplněné fotografiemi byly připraveny
k prostudování. Bylo vystaveno také ocenění za 2. místo v soutěži
Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce
2017 v kategorii velké stavby, které pan farář Pavel Lacina převzal
ve čtvrtek 24. května 2018. Tímto děkujeme všem,
kteří zaslali sms ve prospěch našeho kostela a všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho opravě. Oblíbená prohlídka věží a půdy kostela byla letos doplněna kavárnou v oblacích.
Otevřena byla také farní kavárna, kde se každý mohl občerstvit
a prohlédnout si fotografie ze života farnosti. Ve farním sklepě
se nalévalo výborné víno našich vinařů a mohli jste si popovídat
a zazpívat. Pro děti byla na faře připravena výtvarná dílna s výrobou lucerniček. Ve 21:00 hodin začala komentovaná mše svatá při svíčkách s doprovodem PoŠuKovSké scholy. Po mši svaté
se už vše zklidnilo, ztichlo a modlitbou chval jsme náš program
a celý den zakončili.
Letošní Nocí kostelů jsme přispěli k oslavám 700 let od první
dochované písemné zmínky o Pozořicích.
Božena Škrobová
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
V dnešním zpravodaji vám nabídnu několik knih. Nejprve
pro nejmenší čtenáře. Ježci – Mravenci – Včelky. Tři knížky pro
děti o známých zvířátkách. Krásné obrázky a srozumitelný text
přiblíží dětem, jak vyrůstají a žijí.
Starší děti zaujme, třeba kniha strašidelných povídek Nezvaní
hosté. Letní prázdniny, dovolená – to je čas cestování, prvních
lásek, snění, ale taky rozčarování a problémů. O tom jsou knihy
Prima rande – Prima pusa – Borůvkové léto s Terezou – To
nejhorší na mé sestře.
A dospělí čtenáři? Máte rádi detektivky, napětí, záhady? Hořící drát – Pokoj smrti – Příští oběti – Hodinář – Dívčí hrob
– Katedrála hrůzy – Dvanáctá karta – Smrt pornohvězdy. To
jsou napínavé romány od J. Deavera. Určitě si vyberete.
Z knihy Červené oči od C. Higins-Clarkové dýchá atmosféra
starých dobrých detektivek, okořeněná prvky moderního života
na Manhattanu.
Případ naruby, Útočník, Vražda na faře – detektivky známých autorů Chandler, McBain, Christie.
Čtete rádi historické romány? Korouhev cti – Zkáza řádu.
Obrovské bohatství templářského řádu je trnem v oku králi Filipu Sličnému. Proto se řád snaží zničit. Rozsah, sílu a následky
zdrcujícího úderu si nikdo nedokáže představit.
Jičínská pole mrtvých – Vlastimil Vondruška. Historický
příběh s detektivní zápletkou.

Zakázané uvolnění – Ludvíková Jitka. Soubor povídek o lásce, žárlivosti, bolesti i zklamání. Pro autorku je typická ironie
a vtip se kterým jsou povídky napsané.
U domácího krbu – Harrod Eagles C. Rodinné drama, které
se odehrává na pozadí první světové války.
Všechno co máme – Všechno co jsme opustili. Měl to být
svatební den, ale místo toho se všichni sešli na pohřbu. Pro Aimel byl James vším. Jeho smrt kdesi v Mexiku znamenala, že se jí
zhroutil celý svět. Ale po čase se objevují zvěsti, že James stále žije.
Volám psychiatra – Zuzana Francková vypráví o různých
situacích svého manželského života.
Manžel je také člověk aneb 55 důvodů proč se nerozvádět.
Humorné i vážné návody stejné autorky, jak s tou svou lepší
polovičkou zacházet, aby se celý vztah nezhroutil jak domeček
z karet.
Malinka – Táborská Dita. Svižně a vtipně vyprávěný příběh.
Ina s Jaromírem si ke svým dvěma synům adoptovali Malinku.
Narodila se v porodnici, přesto je úředně nalezencem. Ve všech
kolonkách rodného listu má napsáno NEZJIŠTĚNO.
Ještě něco pohodového na uklidnění, např. Skandální polibek – Princezna – První dojem – Polibek v poušti – Sylvestr
– Rodinná tajemství – Služebná z hostince – Domov lásky –
Růže z Cherrybrooku.
Příjemné chvíle s knížkou přeje
Milada Terberová

NĚKOLIK INFORMACÍ K ČINNOSTI
TJ SOKOL KOVALOVICE
Jarní měsíce jsou na naši činnost tradičně velmi bohaté. Nejnáročnější akce nás
čekala 8. května, kdy jsme uspořádali 44.
ročník Pochodu osvobození, který se může
pochlubit absolutním rekordem v počtu
účastníků. Na trasách 15, 27, 35 a 50 km jej
pěšky nebo na kole absolvovalo celkem 242
turistů. Z toho 167 účastníků trasu 15 km,
34 jich absolvovalo trasu 27 km, 26 turistů
pak trasu 35 km a 50 km na kole projelo
15 účastníků. I v letošním roce jsme navázali na pozitivní zkušenosti z minulých let
a při organizaci Pochodu spolupracovali
s Ochránci přírody z Pozořic, kteří nám
umožnili u chaty Jelenice zřídit kontrolu č.
3. Ti ve stejném termínu pořádali Otvírání
studánek, k němuž se účastníci Pochodu
měli možnost připojit. Vzhledem k velmi

pěknému počasí se obou akcí zúčastnilo
poměrně velké množství lidí, takže u Jelenice bylo i v letošním roce velmi živo. K
příjemné atmosféře jistě přispěla i skupina Experiment, která zde v odpoledních
hodinách vystoupila. Tradiční gulášovou
polévku výtečné chuti i v letošním roce
„zasponzoroval“ Marek Kousalík a uvařila Monika s kolektivem, za což všem patří
poděkování.
Další květnovou akcí byl tradiční turnaj
smíšených dvojic v badmintonu, kterého se
zúčastnilo 7 dvojic. Zvítězili Katka Plevová
s Milošem Antonickým. Na dalších medailových místech se umístili Renata Anrysíková s Tomášem Stejskalem a Radka Viktorínová se Standou Žemlou.
Tradiční turistickou výpravu, již jede-

náctou, jsme v letošním roce posunuli až na
červen, protože některé turistické trasy jsou
v květnu ještě uzavřeny. Naším cílem byly
Nízké Tatry. Akce se zúčastnilo celkem 19
turistů, kteří v příjemné společnosti strávili
příjemných 5 dnů plných hezkých zážitků,
o které se s Vámi rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Další významnou akcí, kterou se nám
podařilo realizovat druhý víkend v červnu
na místním biotopu, byl pátý ročník letního
minitábora pro naše nejmenší. Děti spolu se
svými rodiči strávili pod vedením Tomáše
Dudka příjemný víkend. Podrobnější informace rovněž najdete v samostatném příspěvku. Všem organizátorům patří dík za
perfektní přípravu.
Zpracoval: Mgr. Miroslav Vlach

SLOVENSKO – 2018
Před výjezdem do Slovenských hor, které jsme zvolili jako
cíl letošní turistické výpravy, byla svolána krátká informativní
schůzka, kde byly jednotlivým posádkám rozdány mapy s popisy jednotlivých tras a podán slovní výklad. Odjezd byl stanoven
na středu 13. 6. 2018 v 6:30 hod.

1. Den – Kľak
Brzký odjezd byl stanoven proto, abychom využili i přesunový den k turistické akci, jejíž cílem byla dominantní hora Lučanské Fatry, Kľak vysoký 1 352m. Po zaplacení slovenské dálnice na
hranicích si dáváme sraz v Čičmanech, rázovité starobylé obci
9
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ně. Jaké je naše překvapení, když zjišťujeme, že k jeskyni je to 50
minut cesty a musíme překonat 280 m převýšení. Cesta k jeskyni
osazená naučnými tabulemi spíš připomíná křížovou cestu. Jeskyně sama má impozantní vstup přes dvoulodní skalní portál,
ale vnitřek, dnes již „mrtvé“ jeskyně, nás nenadchl. Stovky metrů
nerezového zábradlí okolo spoře osvětlených betonových chodníků a více jak 1 000 schodů byla větší dominanta než krápníková
ý
výzdoba.

Čičmany
Po prohlídce obce zmiňované již v roce 1272 a po nezbytné kávě se pod hrozbou černě se kupících mraků vydáváme
k výchozímu místu na Kľak, Fačkovskému sedlu. Čeká nás asi
dvouhodinový výstup s převýšením 550 m. Po žluté značce se
vydáváme k Reváňskému sedlu. Po ujití několika set metrů po
příjemné cestě tato končí a se začínajícím stoupáním zjišťujeme,
že další cesta, rozbahněná předešlými dešti, bude velmi náročná. Na horu Reváň (1 240 m) jsme dorazili všichni, ale dál na
Kľak se vydala pouze pětice v bláhové naději, že mraky se rozestoupí a z vrcholu Kľaku bude alespoň částečný výhled. Nebyl.
Po návratu na Reváňské sedlo začíná pršet. Silná bouře změnila
sestupovou cestu v jedno bahnité koryto, kterým jsme se, již zcela promočeni, klouzali s vypětím všech sil zpět do Fačkovského
sedla. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění, pouze někteří jedinci
to odnesli značně znečištěním oblečením. Unaveni jsem se v salaši na sedle potkali se skupinou, které se vrátila z Reváňského
sedla a dopřávala si zaslouženého odpočinku.
Do hotelu „Ačko“ v Hrabově, což je předměstí Ružomberoku, jsme dojeli bez potíží, stejně tak proběhlo i ubytování a před
večeří jsme využili vyhřívaný bazén a vířivku k blahodárnému
relaxu.
2. Den – náhradní program
Vzhledem k nestálému a nevlídnému počasí jsme byli nuceni
vynechat královskou etapu Malofatranskou magistrálou s vrcholy Majerovy skály, Křížné a Královy studny.
Vyjíždíme směrem na Donovaly a po pár kilometrech odbočujeme do typické Fatranské vesnice – Vlkolínce. Staré roubené
domy se štíty obrácenými do svažité a v podstatě jediné ulice jsou
dnes opraveny a snad až příliš pestře natřeny. Ulicí protéká potůček s pitnou vodou, součásti návsi je dřevěná zvonice. Obec je
zapsána na seznamu UNESCO.
Další navštívenou osadou byla Špania dolina. Těžila se zde
ještě počátkem minulého století měděná ruda a halda hlušiny
tvoří panoramatické pozadí obce. Jsou zde k vidění hezké staré
domy a především kostel, ke kterému z návsi vede kryté schodiště. Bohužel byl kostel zavřený a pěkně upravené okolí bylo zdobeno cedulkami „Soukromý pozemek“. Na návsi jsou přístupny
ruiny štoly Richard, nikoliv však nějaké slušné stravovací zařízení, neboť hotel je obsazen školou v přírodě a „Hornická krčma“
disponuje pouze pár místy a nabízí smažák a utopence.
Vydáváme se do Harmance, který připomíná údolí u Blanska
nebo Adamova a projíždíme k parkovišti u Harmanecké jesky10

Na vrcholu Ďumbieru
Na zpáteční cestě se stavujeme v bazilice Minor v obci Staré
Hory. Venkovní barokní fasáda skrývá starou gotickou klenbu
a uvnitř je stříbrem zdobený oltář.
3. Den – Nízké Tatry
Okolo Liptovské Mary se přesunujeme pěknou upravenou
Demänovskou dolinou do Jasné. Při pohledu na staveniště v okolí parkoviště a lanovky pláčou nejen ochranáři přírody. Developeři využili odlesnění po kůrovcové kalamitě a staví a staví. Má
zde vzniknout 15 nových hotelů. Místní jsou z toho nešťastní,
protože kapacita sjezdovek a lanovek už dnes nestačí. Na vrchol
Chopku se dostáváme využitím 3 lanovek, přičemž prostřední
z nich je unikát, který není jen tak k vidění. Připomíná letní bobovou dráhu, na které se kolébá jednosměrně provozovaná kabina pro 50 lidí, která v sezóně způsobuje až 45 minutovou čekací
dobu. Na vrcholu Chopku nepříjemně fouká, samotný vrchol je
mlze a tak se vydáváme k vrcholu dalšímu 2 043 m vysokému
Ďumbieru. Balvanitou cestou, která vyžaduje velkou pozornost,
nejdříve klesáme, abychom vzápětí začali vystupovat k vrcholu.
Počasí drží, i když k letní pohodě má daleko. Z vrcholu sestupujeme na Krúpovo sedlo a po modré úbočím na Kosodrevinu.
Poslední lanovkou vyjíždíme na Chopok a pak dolů do Jasné.
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4. den – Malino Brdo
Z hotelu se vydáváme pěšky, k lanovce je to pouze 800 metrů. Odjezdový areál je bez občerstvení, toho si dopřáváme až na
terase Horského hotelu Malina, za krásného slunečného počasí
s výhledem na svah a vrchol Maliné (1 209 m).

Malino Brdo před výstupem

Odtud část výpravy odchází na vrchol Maliné, část pak na
rozcestí Vlkolínské louky. Odtud jsou dvě možnosti. Jedna cesta, kterou využívá většina výpravy, vede do Ružomberoku po
modré značce úbočím Sidorova. Vrcholová skupina pak neodolala výzvě Sidorova a prudkým nástupem se vydala na do výšky
1 099 m. Cestou se zastavila na nově zřízené vyhlídce, která je
skutečně vyhlídkou a poskytuje nezapomenutelné výhledy. Skupina z „modré“ cesty využívá získaný čas k prohlídce Ružomberoku, kde je velmi zaujalo Mauzoleum Adreja Hlinky, stejně
tak jako informace, že zde byl hlavní aktér skutečně umístěn, to
v letech 1939 – 1945. Skupina z Maliné se na závěr dne vydává po
stopách svých předchůdců, po červené na Sidorovo a přes Velkou Skalu ke Kalvárii a hotel, kam přichází před večeří. Vzhledem k počasí a nádherným výhledům je tento den jako odměna
za apokalyptický Kľak první den výpravy.
5. Den – Vrátná, návrat
Po snídani a předání ubytování odjíždíme přes Dolný Kubín
a Párnicu do Terchové a Štefanové. Tam se část výpravy od nám
již známého penzionu Starek oddělila a dala se na výstup k Velkému Rosutci. Výstup se zdařil, pokořen byl i Malý Rozsutec.
Bylo to za cenu značné časové náročnosti, takže se tato skupina
vrátila do Kovalovic až po půlnoci.
Zbytkový tým zvolil pohodlnější závěr výletu a vyjel lanovkou na Snilovské sedlo a pohodlnou, asi 3 km dlouhou cestou
sestoupil k Chatě Pod Chlebom, aby se tam při malém občerstvení rozloučil se Slovenskými horami.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal

PROHLÁŠENÍ FARNOSTI POZOŘICE K SOUHLASU OBCE HOLUBICE
SE ZŘÍZENÍM KASINA NA ÚZEMÍ HOLUBICKÉHO KATASTRU
Jako farní společenství věřících křesťanů nemůžeme souhlasit se záměrem Obce
Holubice, aby na území jejího katastru bylo
zřízeno kasino. Provozování hazardních
her v jakékoliv formě a rozsahu je v přímém rozporu s morálním zákonem a z tohoto hlediska výslovným zlem. Tvrzení, že
zisk z takového podniku, který byl jistým
dílem přislíben obci, bude použit na dobré
účely související s rozvojem obce, nemůže
obstát. Není totiž možné podporovat přímé zlo, aby z něho vzešlo nějaké dobro. Je
s podivem, že k tomuto odsouhlasení došlo
poté, co podnik hazardu tohoto typu je vysídlován z Brna. A když měl být realizován
v lokalitě katastru obce Podolí, vzedmula se
vůči tomu velká vlna odporu ze strany občanů několika okolních obcí. Obec Holubice ale se zřízením u nás nemá, zdá se, sebemenší problém. Další názor, který obhajuje
tento počin, zní, že provoz kasina nebude

mít na zdejší kraj a obec žádný vliv, protože se to týká pouze určité sorty lidí. I zde
lze dokladovat, že podniky tohoto typu se
rády rozrůstají tak, aby časem oslovily širokou skupinu lidí a sváděly je k činnostem,
které je nakonec dovedou k morální a ekonomické devastaci (rozbité rodiny, exekuce,
prostituce, apod.). Společnost, která má kasino provozovat, přikoupila další pozemky
a rozmach tohoto díla lze tušit. Co přibude
později ke kasinu, když strategicky je poloha výhodná (křižovatka mezinárodních silnic, dálnice, apod.)? Dle toho všeho lze říci,
že Obec Holubice nepřipravuje tímto krokem svým občanům dobrou budoucnost…
Dalším důležitým aspektem je fakt, že
se má kasino nacházet v blízkosti Slavkovského bojiště, tedy v místě, které má velký
historický a hlavně pietní význam! Není
to zneuctění tohoto místa a vůbec neúcta
k těm, kteří v těchto místech položili svůj

život? Zdejší kraj má svůj specifický ráz –
přírodní i kulturní. Chceme mu poškodit
dobrou pověst i vzhled?
Pevně věříme, že stále ještě je možné
zřízení kasina zabránit. Chceme tímto
apelovat na lidské svědomí i právní možnosti. Naším úkolem - jako farnosti - je
mj. vyprošovat zdejšímu kraji Boží požehnání a ochranu před zlem fyzickým i morálním. Proto budeme svými modlitbami
prosit za odvrácení tohoto záměru. Vše
svěřujeme Boží prozřetelnosti pod ochranou svatého Václava a svatého Gottharda, patronů Holubic. Z tohoto důvodu
se budeme scházet vždy 28. dne v měsíci
(28. září je svátek sv. Václava) v 19:30 hod.
ke smírné modlitbě v holubickém kostele.
Za farnost Pozořice
P. Mgr. Pavel Lacina, farář
V Pozořicích dne 22. dubna 2018
v neděli Dobrého Pastýře.
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MINITÁBOR RODIČŮ S DĚTMI NA BIOTOPU KOVALOVICE – ČERVEN 2018
Tentokráte jsme začali náš rodinný tábor až v pátek 15.června. Tedy o týden později než v minulých ročnících. Oficiální
nástup a slavnostní slib všech účastníků letos proběhl při světle
pochodní v půl desáté večer.
Celkem se na táboře sešlo 22 dětí, 8 rodičů, 4 vedoucí a 3 kuchaři.

Slavnostní nástup
U táboráku jsme si k večeři opekli špekáčky a zahráli jsme
si seznamovací hry. Po setmění jsme rozdělili děti do 2 skupin
– odvážnější a méně odvážní (starší a mladší) - a vydali se na
stezku odvahy, s houfem krásně svítících světlušek, které jsme
všichni obdivovali. Mladší se vydali pod les k dětskému hřišti
a starší k Vildenberku. Všichni – jak rodiče, tak děti - zvládli
ý
stezku odvahyy na výbornou.
Po krátkém odpočinku po prolézání jeskyní jsme zahájili
sportovní odpoledne. Děti jsme rozdělili do 3 družstev a zapojili
jsme i rodiče. Všichni jsme si to společně užili a všechna družstva
byla odměněna.

A takhle jsme vypadali v sobotu ráno
Všichni jsme se těšili do jeskyní a pořádně jsme se na to
připravili. Vybaveni „starým“ oblečením, přilbami a baterkami,
jsme vyrazili. Osvědčenými průvodci nám byli Stáňa a Martin
Žemlovi se zkušenými speleology. Prolezli jsme Mariánskou jeskyni a po čtyřech Drátenickou jeskyni.
Výborný oběd, který jsme si dali u Výpustku, všem moc chutnal a připravili nám ho Katka Plevová, Marek Kousalík a Monika
Hulmanová.
12

Po brzké ranní nedělní rozcvičce jsme se nasnídali a tábor
jsme ukončili slavnostní nástupem, kde každý účastník dostal
pamětní list, který nám nakreslil Zdeněk Stejskal a děti se aktivně zapojily do dětského dne, který ten den proběhl na hřišti
a biotopu.
Moc děkujeme všem organizátorům a rodičům za pomoc
s organizací tábora a těšíme se na další společnou akci příští rok.
Zpracoval: Ing. Tomáš Dudek, MBA
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HASIČI
Letošní soutěžní sezónu jsme odstartovali 28. dubna v Říčanech
u Brma. V loňském roce nás o pěkné umístění připravil závěrečný
úsek u terčů, o to více jsme chtěli uspět letos. Nás soutěžní pokus
probíhal velmi nadějně a k naší radosti nás tentokrát nic nezastavilo ani u terčů. Po našem pokusu jsme dosáhli nejrychlejšího
času 1:12:80 a čekali, jak si povedou zbývající týmy. Nejblíže nám
byl domácí tým, který obvykle tuto soutěž vyhrává, ale ani ten náš
čas nepřekonal. První soutěž tohoto roku se nám tedy povedla nad
očekávání a domů jsme si odvezli pohár pro vítěze. V našem týmu
startovali: Lukáš Andrysík, Martin Jedlička, Jaromír Šmerda, Pavel
Valter a Oldřich Večeřa.
13. května se konala soutěž prvního kola požárního sportu v Sivicích. Po předchozích letech jsme si hlavně přáli, aby náš soutěžní
pokus na štafetě nebyl tak tragický, jako v předešlých letech. To se
nám relativně podařilo, kdy jsme pátým časem z osmi týmů měli
stále možnost bojovat o pódiové umístění. Po prvním kole útoků
naše naděje na bednu trochu pohasly, v následujícím druhém kole
jsme se ale zlepšili a po boji s Kobylnicemi získali pěkné třetí místo.
Za náš tým se soutěže účastnili: Lukáš Andrysík, Martin Jedlička,
Petr Jedlička, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
Opravdový křest ohněm přišel na soutěži ve Tvarožné, která
proběhla 3. června. S novým vozidlem jsme museli upravit taktiku
klasické soutěže s příjezdem. V této disciplíně se nám zprvu nevedlo
špatně, ale v závěru soutěže jsme se dopustili řady drobných chyb,
které náš čas posunuly až na 1:44. V předchozích letech by to znamenalo páté a horší místo. Tento rok se ale nedařilo žádnému ze startujících týmů, a tak domácí Tvarožná, k údivu všech, tuto soutěž ovládla
s časem 1:43. My jsme skončili hned za domácími, tedy na druhém
místě. V příjezdové soutěži startovali: Martin Jedlička, Petr Jedlička,
Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda a Oldřich Večeřa.

Nově jsme navíc startovali také v soutěži cisteren. V tomto odvětví jsme se chtěli uvést pěkným výkonem a dát zapomenout na
sice pěkné, ale dosaženým časem neodpovídající druhé místo v klasickém zásahu s motorovou stříkačkou. Na našem týmu byla vidět
touha po úspěchu. Povedený příjezd a rychlé natažení hadicového
vedení byly příslibem pěkného času. Když nás nezradilo ani čerpadlo cisterny, oznámil hlasatel potěšující zprávu. Jednalo se o nejrychlejší pokus, a co víc, dokonce rekord trati. Na čas 1:21:85 už
nedokázal nikdo odpovědět, takže jsme k druhému místu v klasice
přidali ještě první místo v cisternách. Vítězný tým tvořili: Martin
Jedlička, Petr Jedlička, Jaromír Šmerda a Marek Šmerda.
Po 14 dnech jsme se hned ve dvou týmech vydali do Pozořic.
Zde se od minulého roku koná pouze soutěž cisteren. Loni jsme
z pochopitelných důvodů soutěž vynechali, letos jsme přijeli s odhodláním potvrdit pěkný výsledek z Tvarožné. Náš první tým svůj
pokus zvládl velmi dobře a s průběžným časem 3:12:25 se ujal vedení. Do pokusu našeho druhého týmu nás nikdo časově neohrozil.
Druhý tým si vedl možná ještě lépe, ale v závěru soutěže ztratil drobnou chybou několik vteřin, které jej pravděpodobně stály vítězství
(dosáhl času 3:18:40). Po pokusu posledního startujícího týmu bylo
jasno. První dvě místa připadla našim týmům, až se třetím místem
se musel spokojit obhájce loňského vítězství, tým z Viničných Šumic. Za naše týmy soutěžili: 1) Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Pavel Valter a Oldřich Večeřa. 2) Jakub Hrnčiar, Jaromír Šmerda (jako
strojník startoval v obou týmech), Martin Jedlička a Petr Jedlička.
První polovina sezóny se nám tedy vydařila skvěle. O tom, zda
se nám podaří na tento trend navázat i v druhé polovině roku, vás
budeme informovat v dalším vydání zpravodaje. Pevně věříme, že se
nám to podaří. Více informací naleznete na našich stránkách: http://
sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa

KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
Jsme velmi rádi, že kroužek „Malí hasiči“ zdárně pokračuje v činnosti. Počáteční
zájem dětí o hasičskou tématiku neuvadl,
naopak naše řady se rozšířily. V současné
době je v kroužku evidováno přes dvacet
dětí předškolního a školního věku prvního
stupně. S dětmi se pravidelně každé pondělí scházíme u hasičské zbrojnice a vyrážíme cvičit na hřiště u Sokolovny. Jarní
příprava dětí spočívala v získání základních
dovedností a vědomostí o základním technickém vybavení, hlavně práci s hadicemi
a proudnicemi, vše zaměřeno na přípravu
požárního útoku. Zaměřili jsme se na ná-

cvik v malých skupinkách, tak aby se děti
vzájemně naučily spolupracovat a pomáhat si navzájem a koordinovaně v rámci
týmu. Na základě tohoto jsme s dětmi nacvičili netradiční požární útok, sestávající
z různých disciplín od překonání různých
překážek, krátký požární útok s hadicemi, záchrana osob s nosítky, práce s ruční
džberovkou opod. Jelikož dbáme na to, aby
se děti rozvíjely i po stránce fyzické, prokládáme nácvik různými kolektivními hrami,
atletikou a cvičením.
V rámci dětského dne, který se konal
17. června, a kterého se premiérově účast-

nili i hasiči SDH Kovalovice, děti z kroužku předvedli ukázku toho, co se doposud
naučily. Rád bych všechny zúčastněné
děti pochválil, jelikož ukázky netradičního simulovaného zásahu proběhly takřka
profesionálně. V nejbližší době bude naše
činnost pokračovat, pokusíme se více zaměřit na individuální disciplíny, jejichž
nácvikem se pak budou moci děti zúčastnit tematických soutěží v požárním útoku,
štafetě apod. Fotografie z DD najdete na
naší facebookové skupině“ Malí Hasiči
Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda, vedoucí kroužku
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VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO
V aktivní činnosti je také výjezdová jednotka SDH obce, ať
už v rámci technické pomoci obci, nebo v rámci probíhajícího
pravidelného odborného školení a přípravě techniky, týkající se
zejména dovybavení zásahového vozidla věcnými a technickými
prostředky, tak aby vozidlo mohlo sloužit jak k vlastní zásahové
činnosti, tak i k případné další činnosti, např. k technické pomoci
občanům, nebo obci, při různých událostech.
Naše jednotce se podařilo získat čtyři kusy dýchací techniky
bezplatným převodem od jednotky SDH Brankovice. V současné
době je podána na školící středisko Tišnov, žádost o proškolení pěti
členů jednotky v užívání dýchací techniky. Věříme, že získání odborné způsobilosti pro práci s DT proběhne úspěšně a co nejdříve
tak, aby toto vybavení mohlo být neprodleně využíváno v rámci
zásahů. V rámci odborného školení proběhlo pod vedením plk.
Ing Kováře, procvičení práce s rádiovou technikou v terénu, dále
pak procvičení práce s automobilovou cisternou, zaměřenou na
čerpání a dopravu vody. Získané dovednosti byly již několikráte
využity při technické pomoci obci, kdy naše jednotka, bohužel
díky panujícímu suchu, byla na pokyn starosty obce, vyslána k závlaze vysázené zeleně nových biokoridorů Na skalkách, a na Pastviskách. Bohužel to zatím vypadá tak, že se tato činnost bude ještě
několikráte opakovat. Nové vozidlo jsme dovybavili také zánovní
elektrocentrálou značky HONDA o výkonu 6,5kW, která může
být využita jednak při technické pomoci obci, např. při výpadku
proudu a zálohové dodávce elektřiny, zálohového osvětlení apod.,
nebo také při pohonu elektrického kalového čerpadla, např. v případě čerpání vody ze zatopených prostor, při přívalových deštích
apod. V nejbližší době je v plánu také pořízení kanálového čističe,

tzv. kanálového krtka, který slouží k čištění dešťové kanalizace.
Využití tohoto zařízení je buď preventivní čištění obecní dešťové
kanalizace a zajištění průtoku potrubí při případném zahlcení při
přívalových deštích, a jednak v případě ucpání kanalizace, k jejímu opětovnému zprovoznění, tak aby voda nepáchala majetkovou
škodu v případě zahlcení potrubí. V letním období je také zvýšená
aktivita bodavého hmyzu, jak včel, vos, tak sršňů. Proto plánujeme
vozidlo dovybavit technickými a ochrannými prostředky na zásah
proti tomuto hmyzu, v případě ohrožení majetku, nebo zdraví občanů. Spolu s tímto samozřejmě musí proběhnout proškolení členů jednotky na tento typ zásahu. Dle interního nařízení HZS JMk,
jsou profesionální jednotky k zásahu na hmyz vysílány v případě
bezprostředního a bezodkladného ohrožení života. V opačném
případě provádí tento zásah jednotky SDH obce.
Jednotka obce se také zúčastnila premiérově dětského dne
v Kovalovicích. Na stanovišťi hasičů jsme prezentovali naši techniku, děti jsme prověřili, zda znají základní složky integrovaného
záchranného systému a umí tyto složky IZS v případě mimořádné události kontaktovat. Předvedli jsme zásah s novým vozidlem
CAS Dennis na hořící objekt, spojený s vyhledáním a záchranou
pohřešované osoby a dětem na závěr připravili pěnovou koupel.
Myslím, že akce byla dle ohlasů velmi vydařená a doufám, že ji
budeme moci příště, nebo při jiných událostech zopakovat.
Jsem rád, že se nám také podařilo rozšířit naše řady o nové členy. Jednotka nyní disponuje celkem dvanácti členy, kvalifikovanými třemi veliteli a pěti strojníky. Tímto bych rád poděkoval vedení
obce v součinnosti a všem členům jednotky v dosavadní práci.
Ing. Jaromír Šmerda, zást. velitele JSDHo

DĚTSKÝ DEN
V neděli 17. 6. proběhl na hřišti Za
mlýnem pod hlavičkou Myslivecké sdružení Vin. Šumice - Kovalovice dětský den.
Děkujeme všem organizátorům, rodičům
a hlavně Merkétě Hynkové za zorganizování celé skvělé akce:-)

SKAUTI
Kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů,
bývá pravidelně řada skautských akcí. Nejinak tomu bylo i letos.
V sobotu 21. dubna se uskutečnila pouť
skautů brněnské diecéze do Křtin, které se
zúčastnili také členové našeho střediska.
V neděli 22. dubna byla na kvetoucí
jarní Poustce sloužena mše svatá za naše
skautské středisko za hojné účasti farníků.
28. dubna se sešli mladší členové našeho střediska u fary v Ochozi u Brna na střediskovém kole Závodu světlušek a vlčat.
Zkušenosti získané na střediskovém
kole se nám hodily na okresním kole závodů 12. 5. 2018 v Rudce u Domašova a na
krajském kole v Doubravici nad Svitavou
15. – 16. 6. 2018.
14

Zúčastnili jsme se také setkání a brigád
ohledně VKP Poustka. Více se o těchto akcích dozvíte v následujících řádcích.
Vyvrcholením letošního skautského
roku budou letní tábory, jejichž příprava
vrcholí. O našich letošních táborech se dozvíte více v některém z příštích čísel Zpravodaje.
Aleš Mikula, vedoucí střediska
Letošní jarní dny se v pozořických oddílech nesly především v duchu brigád.
V sobotu 17. března proběhla v režii farnosti Pozořice první z plánovaných brigád na Poustce. Na základě předchozích
schůzek s odborníky jsme začali odstraňovat přebytečné a náletové dřeviny. Jeli-

kož jsme se spolu s farníky sešli v hojném
počtu, práce se nám i za mrazivého počasí
dařila. O několik týdnů později nám nabídl zpracovatel Plánu péče o VKP Poustka
Ing. Petr Trunda čtyři vzrostlé stromky
poměrně vzácného jeřábu oskeruše, který je jedním z druhů vhodných k výsadbě
právě na tomto místě. Proto jsme obratem
14. dubna tyto stromky u něj ve Šlapanicích vykopali, převezli a zasadili na předem vybraná místa.
Kromě výsadby proběhla ve stejný den
i dlouho plánovaná rekonstrukce klubovny,
spojená s malováním a údržbou nábytku
i vybavení.
Petr Skládaný,
1. chlapecký oddíl Pozořice
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ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK
Střediskové kolo
28. 4. 2018 se konalo střediskové kolo Závodu světlušek a vlčat
v Ochozi u Brna. Zúčastnilo se ho 14 hlídek: 8 dívčích a 6 chlapeckých. Závody si přijela vyzkoušet i vlčata a světlušky ze skautského
oddílu Blansko – Klepačov (1 dívčí a 1 chlapecká).
Po trase bylo rozmístěno celkem 9 stanovišť: První pomoc, Dopravní značky, Manuální zručnost, Fyzická zdatnost, Logické myšlení, Vyhledávání informací, Vlast a skauting, Pobyt v přírodě a Volná
disciplína.
Trasa měla 2,5 km. Průměrný čas hlídek na trase se pohyboval
okolo 2 hodin a 25 minut. Na závodech se podílely všechny oddíly
střediska a zúčastnilo se ho asi 100 členů střediska.
Pořadí v kategorii světlušek:
1. Pozořice - Vlaštovky
2. Mokrá - Berušky
3. Bukovinka - Hvězdičky
Pořadí v kategorii vlčat:
1. Pozořice - Modrá šestka
2. Pozořice - Zelená šestka
3. Ochoz - Jestřábi
Jana Kvapilová,
výchovná zpravodajka střediska
Okresní a krajské kolo
Velkým tématem letošních jarních víkendů byl Závod vlčat a světlušek (ZVAS).
Ten je vedle tradičního Svojsíkova závodu,
určeného především skautům a skautkám,

zaměřený na mladší členy, tedy vlčata a světlušky. Závod probíhá ve
4 kolech - nesoutěžním střediskovém, okresním, krajském a celostátním. Z okresního a krajského kola hlídky s nejlepším umístěním
postupují do vyšších soutěžních kol.
Okresní kolo závodu se konalo v sobotu 12. 5. v Rudce u Domašova. Závod se při příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa nesl v duchu putování českou historií. Na jednotlivých
stanovištích si tak soutěžící připomínali její klíčové události a významné osobností. Závodu se zúčastnilo celkem 35 soutěžních hlídek. Z pozořických oddílů se zúčastnily 3 družiny, z nichž 1 dívčí
na 2. místě a 1 chlapecká na 4. místě postoupily do krajského kola.
V dívčí kategorii ještě z našeho střediska uspěly hlídky z Mokré na
prvním, Ochoze na čtvrtém a Tvarožné na
šestém místě.
Krajské kolo proběhlo 15. a 16. června
v Doubravici nad Svitavou. Družiny z celého
Jihomoravského kraje zde poměřily své síly
v různých dovednostech. Tématem závodu
byl boj proti loupežníkům.
V pátek po příjezdu a registraci jsme postavili stany a šli jsme na slavnostní zahajovací nástup. Druhý den ráno po snídani hlídky
vyrazily na závodní trasu. Naše družiny si
během závodu vedly výborně. Naše světlušky skončily na šestém místě a vlčata závod
vyhrála, takže postupují do celostátního kola,
které bude v září v Kostelci nad Černými lesy.
Po závodu následovalo slavnostní vyhlášení a odjezd domů.
Šimon Fuks & Vojtěch Dvořáček

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Skončil další soutěžní ročník. V roce,
kdy oddíl kopané TJ Sokol Viničné Šumice může slavit 60 let svého trvání, dosáhla
mládežnická družstva těchto výsledků. Na
jaře byli přihlášeni nejmladší hráči ročníku
2011 až 2013 do soutěže nejmladších přípravek. Na první turnaj v Těšanech se dostavili čtyři hráči z deseti. A ani budoucnost
neskýtala zlepšení. Proto bylo mužstvo odhlášeno.

Radostnější situace byla v dalších dvou
mužstvech přípravky. Mladší přípravka,
hráči ročníku 2009–2010, pod vedením
trenéra Jiřího Stejskala odehrála sedmnáct
utkání se skórem 93:133. Třináct bodů pak
mužstvu zajistilo páté místo z deseti. Trenér Jiří Palzer starší přípravku, hráče ročníku 2007–2008, dovedl k titulu vicemistra.
Po osmnácti utkáních měli skóre 139:103
a zisk třiceti sedmi bodů.

Mladší žáci, ročník 2005–2006, z důvodu malého počtu hráčů vytvořili sdružené
mužstvo Viničné Šumice/Pozořice. Trenérský tandem František Řežucha a Radek Cabal přivedla mužstvo po osmnácti utkáních
taktéž k titulu vicemistra. Jejich skóre je
85:32 a zisk čtyřiceti jednoho bodu.
Starší žáci, ročník 2003–2004, ze stejného důvodu tvořili taktéž sdružené mužstvo,
ale pod hlavičkou Pozořice/Viničné Šumice. Trenéři Jiří Strejcius a Jan Kohout s hráči obsadili třetí místo z osmi. Po dvaceti
utkáních mají skóre 65:35 a celkem třicet
pět bodů. Hráčů Viničných Šumic ve věku
dorostu je velice málo, a proto hrají v jiných
oddílech.
Po skončení ročníkové soutěže se mužstva účastnila různých pohárových turnajů.
U příležitosti pěti let trvání mužstva přípravek a 60 let trvání oddílu kopané rodiče
hráčů přípravek připravili a uskutečnili 1.
pohárový turnaj přípravek ve Viničných
Šumicích. Za teplého slunečného počasí
se dvoukolově střetla tři mužstva mladších
a tři starších přípravek. První místa obsadila mužstva z Pozořic. Akce byla hodnocena
15
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jako zdařilá. Hlavními organizátory byli
manželé Radek a Alena Cabalovi. V červnu se žáci účastnili na turnajích ve Veselí
nad Moravou a v Rakvicích. Přípravky pak
v Pozořicích a Ochoze u Brna.
Do nového soutěžního ročníku 2018–
2019 oddíl kopané přihlásil pouze dvě mládežnická mužstva: mladší přípravku - hráči
narození v ročníku 2010 a 2011 - a starší
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přípravku - hráči narození v ročníku 2008
a 2009. Hráči narození v ročníku 2006–2007
mohou hrát ve sdruženém mužstvu Pozořice/Viničné Šumice. Starších hráčů je v obou
klubech pouze šest, a proto nebyli do soutěže přihlášeni. Mohou hrát za mladší dorost.
Nejmladší přípravka - hráči narození
v ročníku 2012 a mladší sice nehrají soutěže, ale pod vedením trenéra Stanislav

Píška nahlíží pod fotbalovou pokličku.
Pro udržení a rozvoj kopané mládeže je třeba rozšířit kádr. Proto oddíl kopané nabízí
jak chlapcům, tak i děvčatům od ročníku
narození 2013 a starším možnost pravidelného sportování. Informace zájemcům
poskytnou trenéři nebo pište na emailovou
adresu "fotbal.posukov@seznam.cz".
Mojmír Ryška

FOTBAL MUŽI
Muži TJ Sokol Viničné Šumice hráli fotbalový ročník podzim
2017 - jaro 2018 ve třetí třídě. Odehráli 26 soutěžních utkání, 12x
vyhráli, 3x remizovali a 11x prohráli. Skóre 81:61 a získali 39 bodů.
Celkově se umístnili na 6. místě ze 14 mužstev. Střelci branek: Petr
Kervitcer za jarní část vstřelil 24 branek, Petr Drápal 15, Adam Sukovatý 14, Michal Šmerda 9, Jakub Šebesta 6, Roman Buchta 4,

Roman Matěja 3 a Aleš Valehrach 3 branky. Do okresního přeboru
postoupili Kupařovice a Blažovice, sestupují Rajhradice B. V novém ročníku podzim 2018 – jaro 2019 nahradí tato mužstva Moutnice, Podolí B a Babice nad Svitavou B. Podzimní fotbalová část
mužů začíná 12 srpna utkáním Tvarožná – Viničné Šumice.
Ladislav Šedý, sekretář oddílu kopané

STROMÍK
Léto voní, po lávce vratké běloučké ovečky jdou,
tak jako loni, jahody sladké na stráň nás
marnivě zvou,....
Na vůně léta se nedočkavě těší děti, rodiče i průvodci DLK Stromík.
Z malých, ustrašených jehňátek, které
v září přivedli rodiče za ruku poprvé do
školky, za rok vyrostly silné odvážné ovečky, které se jen tak něčeho nezaleknou. Už
si našli své místo v partě kamarádů, umí se
o sebe docela dobře postarat a statečně čelí
všem trablům, které malého školkáčka za
den v lesní školce můžou potkat.
Letošní školní rok byl pro lesní školky
pilotním rokem povinné předškolní docházky, tak jak ji stanovuje MŠMT. Máme
velkou radost, že kontrola České školní inspekce v naší rejstříkové školce potvrdila,
že lesní školky mají své pevné místo v českém školském systému a jsou plnohodnotnou alternativou předškolního vzdělávání.

Po roce plném práce, her a náročných
zkoušek je teď čas zamávat na rozloučenou
našim jedenácti nejstarším lesňátkům, které se už nemohou dočkat, až odloží lesní
batůžek a vyrazí objevovat svět se školáckou aktovkou na zádech. Vypouštíme je
do světa s důvěrou, že se v životě neztratí.
Lesní cestičky, kterými naše děti prochází,
nejsou vždy do hladka umetené, ale dávají
pocítit, že svět je dobré místo k žití a není
třeba se v něm bát.

Teď už se těšíme na děti, které v září zaplní volná místa po školácích. Ještě máme
několik volných míst v docházce. Pokud
myslíte, že lesní školka je ta pravá pro vaše
dítě, přihlašujte se na stromik@stromik.cz
Prázdniny plné pohody a sluníčka
přeje za DLK STROMÍK
Tereza Jiráčková
Ohlédnutí za Rodinným divadelním
odpolednem - květen 2018:

DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (6. ČÁST)
Pokračujeme i nadále v prezentaci důležitého dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia o manželské lásce. Pátá kapitola
nese název Láska, která se stává plodnou. Papež v ní prezentuje základní logiku pravé manželské lásky, která dává nový život dítěti
a přijímá ho v rodině jako Boží dar. Děti jsou tak milovány dříve
než přijdou, dříve, než si něco zaslouží. Není-li dítě ze strany svých
rodičů s láskou očekáváno a přijato, když je dokonce považováno za nechtěné, nazývá papež takový přístup opravdovou hanbou!
K čemu pak jsou slavnostní prohlášení o lidských právech a prá16

vech dětí, když trestáme děti za omyly dospělých? Za každou cenu
je třeba předejít tomu, aby si dítě myslelo, že je omylem! Početné
rodiny jsou vždy velkou radostí! Přitom se rodičům neubírá právo
zodpovědně rozhodovat o své rodině!
Těhotenství je krásný čas, ve kterém matka spolupracuje s Bohem na zázraku nového života. Každá těhotná žena má účast na
tajemství stvoření! Rodiče v tomto čase také mohou snít o svém
budoucím dítěti! Matka, která ho nosí v lůně, potřebuje prosit
Boha o světlo, aby znala své dítě do hloubky a aby ho očekávala
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takové, jaké ve skutečnosti je. Důležité je, aby dítě cítilo, že je očekáváno. Ono není jen doplněk nebo vyřešení osobních potřeb. Je
jedinečným darem! Není milováno proto, že je krásné nebo takové či onaké. Ale proto, že je! Papež vyzývá těhotné maminky, aby
si ani za nic nenechaly vzít vnitřní radost z mateřství! Ať nic tuto
radost nezadusí, aby ji pak mohly předat svým narozeným dětem.
Děti potřebují nejen lásku každého z rodičů, ale především jejich
vzájemnou lásku, která je dětmi zakoušena jako pramen jejich existence.
Mnoho dětí dnes vyrůstá v pocitu sirotka a je to závažnější než
si myslíme! Bez problému neupíráme ženám-matkám právo studovat, pracovat, rozvíjet svou profesi a cíle. Ale současně nesmíme
dětem upírat jejich potřebu přítomnosti matky, zejména v prvních
měsících života. Papež se nebojí říci, že omezování přítomnosti matky s jejími ženskými vlastnostmi je pro naši Zemi velikým

Ministranti Zelená záplava

ohrožením. Všechny matky jsou tou nejsilnější protilátkou proti
šíření sobeckého individualismu. Společnost bez matek by byla nelidskou, protože matky dokážou i v nejtěžších chvílích být svědky
něhy, obětavosti, morální síly. Matka, která chrání dítě svou něhou
a soucítěním, mu pomáhá růst v důvěře a zakoušet, že svět je dobré
místo, které ho přijímá. To umožňuje růst vědomí vlastní hodnoty.
Postava otce zase dává dítěti orientaci, možnost vycházet do
širšího světa, vybízí k úsilí a k boji. Dává jistotu a otevřenost.
Papež hovoří také o adopci. Povzbuzuje všechny páry, které
nemohou mít děti, aby rozšířily a otevřely svou manželskou lásku
k přijetí těch, kterým chybí vhodné rodinné prostředí. Nikdy nebudou litovat toho, že byli tak velkorysí!
V 5. kapitole je také řeč o otevřenosti rodiny vůči ostatnímu
světu. Manželská láska je povolána hojit rány opuštěných, budovat kulturu setkání, bojovat za spravedlnost. Bůh svěřil rodině
plán učinit svět „domáckým“: Vybarvit šeď
veřejného prostoru barvami bratrství, sociální vnímavosti, obrany slabých, zářivé víry,
činorodé naděje.
V závěru kapitoly papež poukazuje na
vztahy v širší rodině, především na mezigenerační vazby a pouta. Láskyplné propojení
generací je zárukou budoucnosti! Společnost dětí, které nectí své rodiče, je odsouzena k tomu, že ji bude tvořit bezcitná a chamtivá mládež. Vždyť staří rodiče jsou nositeli
rodinné paměti! „Jak bych si tedy přál církev, která čelí odpadové kultuře překypující
radostí nového objetí mezi mladými a starými,“ píše papež.
(pokračování příště)
Dokument papeže
Františka Amoris Laetitia
prezentoval P. Pavel Lacina,
pozořický farář

ZELENÁ ZÁPLAVA
V pátek 29.6. 2018 proběhla na farním
dvoře akce na oslavu začínajících prázdnin. Při této přiležitosti jsme vyhodnotili
naše ministranty, kteří soutěžili v tomto
školním roce o již tradiční titul "Dvanáct
apoštolů" Na prvním místě se umístil Marek Kratěna, na druhém Jan Coufal a jako
třetí Kryštof Drápal. Ostatní v pořadí jsou
– Antonín Kroča, Vojtěch Svačina, Jáchym
Kroča, Tomáš Hoffmann, Patrik Chládek,
Adam Beneš, Martin Chládek, Vít Hoffmann, Pavel Krchňavý, Jan Marek a Jakub
Čalkovský. Všem blahopřejeme :-). Poděkování také patří všem ostatním ministrantům za jejich nasazení a také jejich
vedoucím kterými jsou: Pavel Hoffmann,
Šimon Fuks, Dominik Coufal, Karel Barták, Vojtěch Hoffmann, Lukáš Tesař, Josef
Jiráček a také trenérům Zelené záplavy
Jaromírovi Šmerdovi, Petrovi Markovi
a Josefovi Jiráčkovi, dále panu kostelníkovi Jiřímu Titzovi a maminkám Terezce
Jiráčková a Magdaléně Svačinové za péči

o ministrantské oděvy. Odměnu s poděkováním dostaly i děvčata Zelené záplavy,
že povzbuzují svým tancem a nadšením
na ministrantských soutěžích. Děkujeme
Jitce Šmerdové a ostatním nadšeným ma-

minkám za nacvičení tanečních vystoupení. V září opět začínáme a budeme se těšit
na nováčky Zelené záplavy:-)
Petr Šmerda Smrček
vedoucí ministrantů.

Vystoupení děvčat Zelené záplavy na 700 let výročí obce Pozořice
17

Kovalovický zpravodaj

2/2018

ROZHOVOR
Dne 14. června 2018 zemřel ve věku nedožitých 83 let pan Ing. Ladislav Majer. Děkujeme za dlouholeté přispívání do našeho zpravodaje formou křížovek, které vytvářel
tzv. na míru na kovalovické události. Bezmála 13 let nás svými tajenkami seznamoval se
zajímavostmi z našeho kraje a okolí v každém čísle zpravodaje. Jako milou vzpomínku
s velkým poděkováním přikládáme křížovku a rozhovor, jenž vyšel již před lety.
Víte, co je to křížovka? Naším pravidelným přispěvatelem do Kovalovického
zpravodaje je pan Ing. Ladislav Majer. Jeho
křížovky do našeho zpravodaje již neodmyslitelně patří. Rádi bychom do světa křížovek
nahlédli, a tak jsme požádali pana Ing. Majera, aby nám o nich něco napsal.
Řeknete si: hloupá otázka - to přece ví
každý. Asi máte pravdu. Luštění křížovek se
stalo národním sportem. Každé noviny či časopis přináší křížovku a kromě toho vychází
více než 150 křížovkářských časopisů. Většina
luštitelů dokáže vyplnit obrazec kří - žovky
výrazy, které vyřešili podle le - gen dy, která
je uvedena buď pod obrazcem, nebo přímo
v některých políčkách křížovky. Mnoho luštitelů však neví, že existuje téměř 200 křížovkářských odrůd a nové stále vznikají. Stejně jako
holubáři, včelaři, zahrádkáři či filatelisté, tak
i zájemci o křížovky a hádanky se již od minulého století sdružují v regionálních kroužcích
a celostátních organizací. Současná celostátní
organizace se nazývá Svaz českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK) a byl založen
v roce 1968. Na jeho vzniku jsem se podílel

a od roku 1968 jsem 33 let aktivně pracoval ve
výboru, z toho 18 let (1974-1992) jako předseda. Nyní pracuji dál, ale už jako čestný člen
výboru. SČHAK vydal Směrnice pro tvorbu
křížovek, kde je uvedena tato definice křížovky: Křížovka je luštitelská úloha založená na
křižování výrazů, které se vpisují do obrazce.
Základním úkolem řešitele je tento obrazec
vyplnit vyluštěnými výrazy a nalézt tajenku.
Křížovka plní úlohu zábavnou, ale měla by
skýtat i dostatek poučení z tajenky, z průvodního textu i ze samotných vpisovaných výrazů
a le gen - dy k nim. Aktivní luštitel křížovek si
automaticky rozšiřuje svoji slovní zásobu.
Mnoho účastníků televizních soutěží
uvádí, že zdrojem jejich znalostí jsou křížovky. S nadsázkou mohu říci, že v dnešním
světě počítačů, televize, přehrávačů a mobilů, je pro mnohé luštění křížovek poslední
možností, jak nezapomenout držet tužku či
propisku a vlastnoručně něco napsat. Ve zmíněných Směrnicích pro tvorbu křížovek jsou
popsány všechny druhy a odrůdy. SČHAK
vydává pro své členy i návody jak křížovky
luštit a pomůcky pro autory i řešitele. Do zá-

kladní výbavy autora, ale i aktivního řešitele
patří mnoho slovníků (spisovné češtiny, cizích slov, synonym, zkratek, značek, cizích jazyků aj.), encyklopedií, odborných lexikonů
a v neposlední řadě také internet. Pokud autor tvoří křížovku pro noviny či časopis, musí
pamatovat na to, aby každý neobvyklý výraz
mohl řešitel vyluštit křižováním známých výrazů, nebo uvede takový výraz do pomůcky.
V rámci SČHAK je podle stanovených kritérií prováděna kvalifikace autorů i řešitelů křížovek, hádanek a logických úloh a ve všech
kategoriích jsou každoročně podle dosažených výsledků udělovány kvalifikační třídy
(3. třída, 2. třída, 1. třída a Mistrovská třída)
a předávány příslušné diplomy a odznaky.
Pro řešitele jsou každoročně organizovány
celo - státní přebory jednotlivců i kroužků
a mnoho regionálních soutěží. Jeden z nejúspěšnějších kroužků je v Brně a nazývá se Kabrňáci. Nedávno oslavil své 85. narozeniny.
V kategorii logických úloh a sudoku jsou pořádána každoročně Mistrovství světa a reprezentanti Česka dosahují vždy dobré výsledky
a několikrát získali i zlaté medaile. Já osobně
jsem kouzlu české hádanky a křížovky podlehl již v dětských letech a tento koníček mne
provází do současnosti. Možná někdy napíši
i pár slov o české hádance, která má mnohem
bohatší a delší tradici než křížovka.
Ing. Ladislav Majer
Kovalovský zpravodaj 2/2010
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Název pozice:
MECHANIK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU-BRNO
Popis:
Společnost patřící k předním výrobcům protektorů a obchodníkům v oboru nákladních pneumatik v ČR a SR s 25 letou tradicí
na trhu, hledá vhodné kandidáty na pozici:
Mechanik nákladního pneuservisu pro pobočky Brno
Náplň práce
• přezouvání pneumatik nákladních a speciálních vozidel za
pomoci moderních strojních technologií
• pracovní výjezdy do terénu s perfektně vybaveným mobilním pneuservisním vozidlem
• dle potřeby velmi dobře hrazené pohotovostní služby mimo
pracovní dobu a o víkendech
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
• dobrá fyzická kondice
• časová flexibilita
• připravenost na vysoké pracovní nasazení v sezónních obdobích
• řemeslná zručnost
• uživatelská znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
• praxe z oboru osobních nebo nákladních pneumatik není
nutná, ale je výhodou

18

Nabízíme
• mzda brutto až 40000 Kč/měsíc i více v přímé závislosti na
odvedeném výkonu
• příplatky k výkonové mzdě za pohotovostní služby mimo
pracovní dobu a o víkendech
• práci ve stabilním kolektivu
• firemní benefity (stravenky, dárkové šeky)
• pro kandidáty mimo požadovanou lokalitu možnost ubytování
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Hájecká 1068/14, Brno - Černovice
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu:
Pracovní smlouva
Plat:
25000 - 40000 Kč/měsíc
Benefity:
Bonusy/prémie,
Sleva na firemní výrobky/služby,
Stravenky/příspěvek na stravování,
Vzdělávací kurzy, školení,
Firemní akce
Požadované vzdělání:

Vzdělání není podstatné
Kontakt:
lide@carling.cz
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PETROPAVELSKÉ HODY
Hody v Kovalovicích patří k nejkrásnějším dnům v naší obci, který skrze tradici spojuje všechny generace. Mezi předhodové přípravy patří kromě pečení koláčů,
cukroví a úklidu domácností především
příprava stárkující chasy. Zajištění krojů,
úklid a nazdobení obecního ,,placu”, stavění máje, chystání a stavění májek, zajištění
vína, kapely,…
Na oblékání krojů si děvčata musí v neděli přivstat brzy ráno, protože mše začíná
již v 7:30. Zato chlapci se v tuto dobu snaží

dohnat poslední minuty spánku po ,,hlídání máje”. Letošní hodové mši počasí přálo,
možná právě díky tomu přišlo na mši hodně spolufarníků z okolních vesnic a pozvání přijal i poslanec Ing. Stanislav Juránek.
Po mši obejdou krojované páry vesnici s rozmarýny a s pozváním na odpolední
i večerní hodování. Průvod s kapelou začíná brzy po obědě. Během průvodu se chodí
k domu každé stárky, kde se zpívají hodové
písničky a daný pár si zatančí sólo. Letošních 16 párů dalo přiležitost projít opravdu

celou vesnicí i s velkým počtem přihlížejících.
Po průvodu zakončeným pod ,,hodovou májou” a večeří, jež mají stárci u svých
stárek, začíná večerní zábava plná vína, veselí, tance, zpěvu a bohaté tomboly.
Každá dobrá tradice potřebuje nadšené
lidi, kteří tuto tradici dodržují. Proto poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zasloužili o letošní slavnostní
průběh celého hodového dne.
Jitka Šmerdová
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KŘÍŽOVKA
POHLEDY DO HISTORIE
Stará pošta je historická osada patřící
k obci Kovalovice. Jméno získala podle staré pošty, která byla v domě číslo 109. Naproti této staré poště, vedle domu číslo 108,
se dochovala tzv. …(viz tajenku), památka
na bitvu tří císařů. Údajně ji dala vystavět
po napoleonských válkách neznámá ruská
šlechtična na památku padlých důstojníků
z řad ruské šlechty. Do blízkosti kaple také
byly na počátku 20. století převezeny ostatky vojáků z hromadného hrobu u cesty
mezi Holubicemi a Blažovicemi. Původní
zvon z kapličky se ztratil a později jej nahradil zvonek s letopočtem 1885-1900.

VODOROVNĚ: A. Kolem; rychlost; zánět sliznice.- B. Tímto způsobem; přítok Vltavy;
postava; předložka.- C. Ženské jméno; sklady obilí; anekdoty; nádoba s obručemi.- D. Nářadí k mlácení; číslovka; elektroda; rozsáhlá.- E. Tajenka.- F. Český herec; svedení; spojka;
a sice.- G. Úřad (lidově); svařované spoje; plemeno psů; sloní zub.- H. Předložka; velkooká;
zabírání; snad.- I. Jméno spisovatele Staška; latinský překlad bible; mučitel.
SVISLE: 1. Tatínek; koupací nádoba.- 2. Filmař.- 3. Smyčky; prodejní stůl; otec (knižně).- 4.
Výherní poukázka; středová čára; styl moderní hudby.- 5. Stopa; pohybové ústrojí.- 6. Významný šachista; kynouti.- 7. Pramáti; přesně.- 8. Značka miliampéru; vnadidla; předložka.9. Záplavy; ve větší dálce.- 10. Nástrahy; ten i onen.- 11. 60 kusů; kov odlitý do kokily.- 12.
Spojka; ruská polévka; polní míry.- 13. Tahle; asijský jelen; ledovcový kotel.- 14. Pečlivost.15. Tmavě červená; domácky Oldřich.
Pomůcka: itala, kar, sika, ska, Tal.

zpracoval Ing. Ladislav Majer

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

KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Mrázková Anna
Jašková Marie
Havlíčková Vlastimila
Paukert Jan
Zetková Dana

91
90
85
65
65

Valehrachová Marie
Kalábek Zdeněk
Crhová Jiřina
Chromcová Naděžda

65
65
60
60

VÍTÁME DO ŽIVOTA
Káčerková Aneta - leden 2018
Buchta Marek – březen 2018
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