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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Vážení spoluobčané,
i v příjemných podzimních říjnových dnech dostáváte do rukou
tře letošní vydání zpravodaje.
Další volební období skončilo a Vy, kteří jste šli volit, jste rozhodli o složení zastupitelstva na další období. Moc děkuji za
podporu, kterou jste mi vyjádřili počtem hlasů, beru to jako
odměnu a hodnocení mé dosavadní činnos i bývalého zastupitelstva obce. Vaše podpora je hnacím motorem do dalšího,
již pátého volebního období, kde nás čeká opět spousta práce.
Do zastupitelstva obce přibudou dvě nové tváře. Věřím, že
se naváže na kon nuitu předešlého obsazení tak, abychom zajis li rozvoj, perspek vu a sounáležitost většiny obyvatel naší
obce.
Tak, jak rychle čas plyne, tak rychle uplynulo i minulé čtyřleté
volební období zastupitelstva obce. Protože člověk je od přírody tvor zapomnětlivý, v krátkos připomenu, co se za poslední
čtyři roky podařilo uskutečnit.
ROK 2014:
- Proběhlo rozšíření mateřské školy Kovalovice na dvojtřídní
skapacitou 55 dě . Spodní třídy prošly rekonstrukcí elektroinstalací, rekonstrukcí WC, výmalbou a vybavením tříd
nábytkem. Protože tento záměr iniciovala obec Viničné Šumice pro nedostatek míst ve vlastní MŠ, dle dohody se na
některých zařízeních finančně podílela.
- Zajištěním souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků půdy
byly odstartovány komplexní pozemkové úpravy v celém
katastru obce.
- V areálu přírodního koupacího biotopu bylo vyměněno
dřevěné molo a skokanský můstek (hniloba) za žározinko-

-

-

vou konstrukci osazenou deskami z exo ckého dřeva.
Mělo proběhnout zateplení a výměna otvorových výplní
na budově MŠ Kovalovice. Vzhledem k tomu, že se objevily
trhliny ve zdivu, provedlo se zpevnění základů a stažení budovy speciálními lany.
Rekonstrukce topení na obecním úřadě.

ROK 2015:
- V březnu byly zahájeny práce na zateplení budovy mateřské školy. Vyměněna byla okna, vstupní dveře. Na půdě budovy byla vyměněna část krovů napadených hnilobou. Celá
půda byla zateplena. Všechny svislé konstrukce byly rovněž
zatepleny včetně rovných střech. Celková cena rekonstrukce 3.329.125 Kč. Část financí bylo použito z OPŽP, zbytek
kryly vlastní prostředky a úvěr u České spoř.
- Získání dotace z OPŽP na pořízení 185 kusů kompostérů pro
občany obce a pořízení štěpkovače pro potřeby obce. Výše
dotace 90%, celková cena 888.140 Kč
- Oprava elektroinstalace v chodbě a schodiš budovy MŠ
Kovalovice.
- Na podzim zahájeny práce na realizaci prvku ÚSES v čás
obce Pastviska, úprava tří teras, vysázení ovocných i listnatých stromků za 1.803.238 Kč hrazeno ve výši 100% ze SFŽP.
Obec hradila jen projektovou dokumentaci.
ROK 2016:
- Výběr nového provozovatele do restaurace Na Tvrzi i občerstvení na biotopu.
- Oprava vjezdu a rekonstrukce travnatých ploch kolem budovy mateřské školky.
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Rekonstrukce rozvodů topení a pořízení nového plynového
kotle v restauraci Na Tvrzi, další vnitřní úpravy restaurace
jsou v režii nových provozovatelů.
Koupací biotop, proběhla I.etapa výměny oblázkového
záklopu za kamenný koberec
Dle zpracovaného pasportu dopravního značení v obci,
byly vyměněny staré dopravní značky za nové, v kri ckých
místech byla instalována dopravní zrcadla. Instalován měřič
rychlos s kamerou pro noční vidění.
V budově mateřské školy v horním patře ve všech
místnostech provedena rekonstrukce elektroinstalace.
V podzimních měsících byla zahájena v čás obce „Za
Dvorem“ výstavba dešťové kanalizace.
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ROK 2017:
- V jarních měsících pokračování prací na dešťové a splaškové
kanalizaci v lokalitě „Za Školkou“. Byly položeny hlavní stoky
včetně přípojek pro budoucí novostavby RD. V letních
měsících je celá akce dokončena položením asfaltového
krytu, od „Příhonu“ po „Pastoušku“ v nákladu 4.997.282,41
Kč. Uhrazeno Svazkem Šlapanicko, obec spla v 5 ročních
splátkách.
- V areálu přírodního biotopu vybudována zemní trampolína,
vyměněny trubní rozvody u dětského bazénu včetně
vliesového filtru. Ve velkém bazénu proběhla pokládka
II.etapy kompozitního koberce.
- V sále OÚ proběhlo broušení, vyrovnání a lakování parket
- Rozběhly se komplexní pozemkové úpravy, odsouhlasení
hranic pozemkové úpravy v celém katastru obce.
- Byly zahájeny práce na novém územním plánu obce.
Odbor územního plánování MěÚ Šlapanice vypracoval dle
požadavku občanů a obce Zadání ÚPD, podle kterého jsme
vybrali architekta pro zpracování nového ÚPD Kovalovice.
- Oprava topení na požární zbrojnici. Rozdělení společného
topného okruhu se sálem na
samostatný okruh ve zbrojnici. Pořízení nového závěsného
kotle Protherm a úprava topného
systému.
- Provedena oprava bezpečnostního zábradlí v čás „Druhá
strana“. Jednalo se o výměnu
starého zábradlí za nové pozinkované a úpravu a zpevnění
krajnice vozovky.
- Na podzim byla provedena výsadba několika stromů na
návsi, dále výsadba zhruba 100 kusů ovocných
stromků v lokalitě „Sad“.
- Koncem roku byla JSDH Kovalovice po 30. letech provozu
zastaralé AVIE pořízena starší automobilová sříkačka Dennis
Rapier o objemu nádrže 2 m3 s vysokotlakým zařízením.
ROK 2018
- V průběhu ledna došlo k převodu budovy sokolovny
Darovací smlouvou z TJ Sokol Kovalovice
na obec Kovalovice. V sokolovně došlo k výměně oken
v šatnách a na chodbě.
- Pracovalo se komplexních úpravách, vznikl plán společných
zařízení.
- Pokračovaly práce na územním plánu.
- V areálu přírodního koupacího biotopu byla vyměněna
u dětského bazénu hydroizolační fólie, proběhla výměna
umělého travního koberce za kamenný kompozit kolem
malého bazénu.
- Připravovala se studie, posléze projekt pro stavební povolení
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pro akci: Rekonstrukce areálu Kovalovice včetně umístění
budov. Projekt zahrnuje imobilní vstup na obecní úřad,
půdní vestavbu místnos včetně úprav vnitřních místnos
úřadu. Zateplení a výměnu oken a dveří, rekonstrukci
toalet u sálu kulturního zařízení, dále venkovní úpravu
areálu (přemístění pódia, kiosku pro občerstvení a zázemí
účinkujících, zastřešení čás posezení a vybudování terasy
u sálu). Projekt také řeší demolici domu č.9 a následnou
výstavbu obchodu s nájemním bytem, ve dvoře garáž
s dílnou pro potřeby obce.
V posledních měsících proběhla demolice starého kiosku
ve víceúčelovém areálu a vybudování vodovodní přípojky
pro stávající část bytového domu.
v minulých dnech byl předán obci (potažmo JSDH) nový
deví místný dopravní automobil Ford Tranzit. Tyto vozy
doporučuje ministerstvo vnitra mimo jiné pro účely
evakuace osob při živelných pohromách. Generální
ředitelství HZS dotuje částkou 450.000,-Kč, JMK přispívá
z rozpočtu 300.000,-Kč, takže vlastní podíl obce činí
179.280,-Kč.

Nastínil jsem pro připomenutí, co se podařilo uskutečnit
v uplynulém volebním období z nejdůležitějších investičních
akcí či rekonstrukcí a oprav obce. o byrokratické zátěži obce
za poslední volební období se raději zmiňovat nebudu, protože
nárůst je enormní. Dlouholetá účetní obce Jarmila Brtníková
šla raději do důchodu, než aby dál snášela všechna legislativní
nařízení a stále se měnící předpisy.
V příštím volebním období se musíme zabývat opravou obecních budov a zařízení. Odhad nákladů je kolem 20 mil, takže
uvidíme, jak zajistíme financování. Samozřejmě budeme sledovat i využití dotačních možností.
Zastupitelům obce, kteří dál nepokračují, děkuji za spolupráci.
Děkuji moc i paní účetní Brtníkové, která dlouhá léta zajišťovala bezproblémový ekonomický chod obce. Přeji mnoho sil
v dalších letech.
Vám všem přeji krásné podzimní dny!
Milan Blahák - starosta

zastupitelsvo 2014 až 2018
Obecní zastupitelsvo: Druhá řada z leva – Jiřina Kotvrdová, Jan
Blaha, Petr Šmerda, Josef Kadlec, Petr Filip, Stanislav Pernica
První řada: Milan Blahák, Ivan Sukovatý
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.25/2018 ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 4.9.2018
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 6, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Petr Šmerda, Radomír Buček, Stanislav Pernica.
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Petr Filipa a Josefa Kadlece – usnesení č.1/25/18

-

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/25/18
- schvaluje dodatek č.2 Zřizovací listiny Mateřské školy
Kovalovice usnesení č. 3/25/18
- schvaluje aktualizaci vnitřních směrnic obce – usnesení
č.4/25/18
- schvaluje odpis zmařených investic obce ve výši 1.000 Kč
a 94.710 Kč
- usnesení č.5 /25/18
- schvaluje dohodu o provedení práce uzavřenou mezi obcí

-

-

a zastupitelem obce (starostou),který vykonává práci
správce biotopu nesouvisející s výkonem funkce –
usnesení č.6/25/18
rozhodlo prozatím odložit pomoc obci Prameny v rámci
celostátní sbírky SMS. – usnesení č.7/25/18
bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.4
– usnesení č.8/25/18
bere na vědomí informace o schválených závěrečných
účtech Mikroregionu Roketnice,
Svazku Šlapanico a DSO Šlapanicko. – usnesení
č.9/25/18
bere na vědomí informace o stížnosti p. A.M. na rušení
nočního klidu provozem zahrádky restaurace Na Tvrzi.
–usnesení č.10/25/18
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018

Volební komise
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MŠ KOVALOVICE
ZÁŘÍ VE ŠKOLCE

SETKÁVÁNÍ S RODIČI

Prázdniny utekly jako voda a už jsme zase všichni tady. Vlastně
všichni ne, někteří už odešli do velké školy a místo nich nastoupili
noví kamarádi, kteří neznají, jak to ve školce chodí. No a my starší
jim tady všechno ukazujeme.
Kde si hrajeme, kde cvičíme i odpočíváme, kde se umýváme
a kam chodíme jíst.
Se svými paní učitelkami hrajeme různé hry, říkáme si, jak
se naši kamarádi jmenují, malujeme si je a potom si v kroužku
o všem povídáme, třeba o tom, kde bydlíme. Dokonce jsme se byli
u některých kamarádů i podívat.
V naší školce máme „pravidla“. Jednomu říkáme „pusinkové“,
dalšímu „srdíčkové“, taky máme „nožičkové“ a třeba v umývárně
potřebujeme „kapičkové“. My všichni se je snažíme dodržovat, ale
ne vždy se to daří. v září jsme oslavili narozeniny několika kamarádů, nakreslili obrázky, zazpívali jim písničky a paní učitelka nás
na památku vyfotila.
A představte si, že paní ředitelka musela na školkovou zahradu zavolat hasiče! Protože si sršni udělali hnízdo přímo v kmenu
hrušně. Panečku, to byl zážitek! Přijeli tím obrovským červeným
autem s dlouhým žebříkem a ve speciálním oblečení, a když odjížděli, tak nám na rozloučenou zablikali a zahoukali.
Ve školce je to prostě moc prima a každý den nás čeká něco
nového, zajímavého. Už se moc těšíme na výlet za zvířátky k Nemojanskému mlýnu a v říjnu na dýňové „bubáky“ s rodiči.
Hana Musilová

Na konci prázdnin, ještě v srpnu, jsme se sešli s rodiči na společné
schůzce. Velmi nás potěšil zájem rodičů o dění v MŠ, který projevili
hojnou účastí.
Hned další pozvánkou pro rodiče jsou konzultační hodiny na konci
října. Zde si popovídáme o tom, co se dětem již daří a v čem vynikají. Zamyslíme se ale i nad slabými stránkami dítěte a nad způsoby,
jakým je můžeme společně rozvíjet.
Pro rodiče také připravujeme besedu s odborníkem. Naše pozvání
přijala logopedka a speciální pedagožka, která nás na základě svých
dlouholetých zkušeností provede oblastí řeči v předškolním období.
Zajímavým a pro mnoho rodičů i aktuálním tématem se může stát
otázka, jak pomoci dítěti lépe komunikovat, vyslovovat hlásky, obohacovat slovní zásobu nebo se zorientovat v oblasti řečových vad.
Bohdana Vlčková

PODĚKOVÁNÍ P. KALUŽOVI
Velmi si vážíme ochotné pomoci tatínka od dvojčátek Kamilky
a Nikolky Kalužových, který nám zrenovoval Polykarpovu stavebnici. Tato oblíbená dřevěná stavebnice je jako nová, stejně tak velké
dřevěné kostky, které našim dětem p. Kaluža obrousil a nalakoval.
Velké díky.
Bohdana Vlčková

KROUŽKY A EDUKATIVNÍ SKUPINKY
V tomto školním roce nabízíme pro děti v MŠ Kovalovice tyto
doplňkové činnosti:

SBĚR PAPÍRU
Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která své návyky přenáší i do svých
domovů. Zapojili jsme se tedy do „Soutěže s panem Popelou“. Ani
ne proto, že bychom chtěli nasbírat co největší množství papíru a vyhrát hodnotné ceny, ale rádi bychom zaplatili dětem autobusovou
dopravu na výlety po okolí a do brněnských divadel. Sbírat budeme
každý druhý měsíc, vždy přes první víkend od čtvrtka do pondělí.
Pokud se chcete k našemu snažení připojit, poznačit si můžete tyto
měsíce: listopad, leden, březen, květen, červenec. Děkujeme.
Bohdana Vlčková
Petra Stejskalová

KULTURNÍ FOND A KULTURA V MŠ VE
ŠKOLNÍM ROCE 2018/19
V letošním školním roce jsme pro děti z mateřské školy připravili několik kulturních akcí. Ty budou hrazeny z částky 400 Kč/
dítě a pololetí, kterou uhradili rodiče. Na konci školního roku
budou po vyúčtování případné přeplatky vráceny předškolákům
a ostatním dětem bude zbývající částka převedena na další školní
rok. Autobus bude hrazen z finančních zdrojů získaných ze sběru
papíru a vánočního jarmarku.

KERAMIKA
Bude probíhat pod vedením lektorky z brněnské FANTAZIE.
v tomto oblíbeném kroužku, kde se rozvíjí jemná motorika, zručnost a fantazie, se děti naučí pracovat s hlínou a tvořit pěkné výrobky.

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ:
září
Výlet za zvířátky na Nemojanský mlýn

POHYBOVĚ- TANEČNÍ KROUŽEK
Bude probíhat pod vedením p. uč. Petry Stejskalové. Hravou formou budeme rozvíjet pohybové dovednosti, správné držení těla
a cit pro hudbu.

listopad
16.11.2018 - pohádka Večerníčky nedáme

EDUKATIVNÍ SKUPINKY
Uskuteční se pod vedením p. ředitelky Bc. Bohdany Vlčkové a p.
uč. Hany Musilové. Jsou určeny pro děti, které v příštím roce nastoupí do ZŠ. Společně se svými rodiči a p. učitelkami děti zdokonalí a naplno rozvinou svoje schopnosti a dovednosti potřebné
pro čtení, psaní a počítání.
4

říjen
Veselé dýňování s rodiči

prosinec
Zámek Rosice - pohádka, dílna, výstava
Mikuláš v MŠ
Vánoční jarmark a vystoupení dětí
leden
15.1.2019 - maňáskové divadlo BÁBA CHŘIPKA
22.1.2019 - Divadlo FYZIKA
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VÝLET NA NEMOJANSKÝ MLÝN

únor
4.2.2019 - Divadlo FERDA MRAVENEC
březen
Knihovna v Mokré - Horákově
duben
Velikonoce ve školce
Beseda s Obecní policií Pozořice
Hasiči Pozořice - prohlídka hasičské zbrojnice
Čarodějnice v MŠ
květen
Den matek - odpoledne s maminkou (malování a výroba dárečků)

červen
Rozloučení s předškoláky
Výlet Strážnice, Baťův kanál - lodičky
Soňa Hromková

Dne 27. 9. 2018 vyrazily děti z MŠ Kovalovice na první společný
výlet za zvířátky na Nemojanský mlýn. Počasí bylo chladnější, ale
to nám příliš nevadilo.
Areál mlýna je dost rozsáhlý se sportovním vyžitím i hracími prvky
pro děti např. trampolína, skluzavky, pískoviště… Posvačili jsme na
lavičkách u dětského hřiště, kde si děti vyzkoušely skluzavku.
Posilněni jsme vyrazili přes park k velkému koupacímu jezírku se
spoustou velkých barevných kaprů. Podél cesty ke koníkům jsou
umístěny voliéry s exotickým ptactvem. v oplocených výbězích
pobíhají prasátka, lamy, kozy, pávi a kačeny. u výběhu koní nás
přivítala paní správkyně hřebčína, která umožnila dětem projížďku na koních. Poté jsme vyrazili na krátkou vycházku k místnímu
lesu. Kolem cesty jsme viděli koně na pastvinách. Také jsme zahlédli volavky na rybníku a jejich hnízda na stromech.
Do školky jsme se vrátili na oběd. Unaveni, ale s pěknými zážitky.
Soňa Hromková
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ZŠ VINIČNÉ ŠUMICE
ZÁVĚR MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
ANEB CO V ČERVNOVÉM
ZPRAVODAJI NEBYLO
OKÉNKO DO ŽIVOTA ŠKOLNÍ
DRUŽINKY
Pobyt ve školní družince má být pro děti smysluplným využitím jejich volného času, prožíváním radostných chvil s kamarády, odpočinkem a relaxací. k tomu účelu slouží aktivity, jejichž
zkrácený výčet z uplynulých jarních měsíců vám nyní předkládáme.
i když se zima ráda s jarem hádá, kdo z nich má ustoupit,
březen nám dal jasně najevo, že skutečně přichází jaro. První
sluneční paprsky nás vytáhly ven a my jsme dováděli s míči,
florbalkami nebo frisbíčky, pozorovali změny okolo nás, obdivovali sněženky a bledule. a když bylo chladněji, nenudili jsme
se ani ve škole. Dávno zapomenutá řemesla – projekt, kterému
jsme věnovali nemálo času. Kde bychom byli, kdybychom neměli řemeslníky, kteří jsou mistry ve svých oborech? Jedině řemeslníci vědí, co a jak vyrobit nebo opravit. Šikovní řemeslníci
jsou nepostradatelní. My jsme si na ně hráli a předváděli jsme je
v pantomimě. v encyklopedii „Vyber si své řemeslo“ jsme našli
mnoho informací a zajímavých oborů. Prohlíželi jsme si katalog
řemeslné výroby naší oblasti. Mnozí z nás už teď vědí, čím chtějí být. Zažitou tradicí je návštěva obecní knihovny a vynášení
Smrtky, Mařeny, Morany nebo jestli chcete Moreny.
Rozmary aprílového počasí nás postihly jen na začátku měsíce.
v půli dubna se příroda obarvila na veselou zeleň a druhá polovina měsíce už teplotně odpovídala červnu. Udržet děti ve třídě
bylo takřka nemožné. Obzvlášť kluci žadonili, abychom šli na
hřiště. Družinový fotbalový „team“ neúnavně trénoval. Rájem
pro ostatní byly tuje, které sloužily jako prolézačky. Pod nimi
si děti s velkým elánem stavěly domečky ze všech dostupných
materiálů. Pamětí národa je jeho lidová kultura. Lidové tance,
písně, slovesnost, zvyky a předměty jsou cenným dědictvím.
v družince nezapomínáme na tento zdroj poznání, radosti a tvořivé inspirace a mnohé tradice a zvyky praktikujeme v našich
činnostech. Žákyně druhé třídy přispěly svým doprovodným
programem k pěkné atmosféře na setkání jubilantů v Kovalovicích. Příjemným vystupováním, hrou na flétny a především
líbivým zpěvem dokázaly rozechvět srdce všech přítomných.
Spousta čarodějnických kejklů, hádání z ruky a létání na koštěti
se odehrávalo poslední dubnový den v družince. Čarodějnice
se utkaly v soutěžích: prolet ohnivým kruhem, tryskový dolet
na slet nebo nejrychlejší přelet přes překážky. Nešlo nám o vítězství, ale o připomínku tradice, zábavu a příjemné vyplnění
volného času.
Květen vydechoval omamnou vůni šeříku, hlohu, akátu, černého bezu, těšil nás pestrobarevnou záplavou drobných kytiček,
do uší se nám draly zvuky a zpěv ptáků, okolo hlavy létali nejen
motýli. To vše a mnohem víc nám nabídla zázračná květnová
příroda. Volný družinový čas jsme trávili převážně na školkovém hřišti. Sluneční paprsky hřály, větřík nás příjemně ochlazoval. Zapojili jsme se do atletiky, sportovních her a samozřejmě
fotbalu, nebo jsme jen tak volně pobíhali, vymýšleli si vlastní
hry, schovávačky, hoňky. Přitom jsme stačili vnímat okolní ži6

vot v přírodě, poznávali jsme bylinky a povídali si o nich. Vždyť
každý z nás již potřeboval v době nemoci bylinkový čaj, sirup,
kapky nebo mastičku. Zopakovali jsme si, proč je nutné chránit
přírodu, víme, jak s přírodou žít. Stále jsme si upevňovali zásady
slušného chování, ke kterému patří také úcta ke stáří a pomoc
seniorům. Hospodyně, ošetřovatelky, kuchařky, vypravěčky pohádek… Maminky umí všechno na světě a dokážou skvělé věci.
Poděkovali jsme jim na Den matek přáníčkem a velkou pusou.
Projekt „Máma mi dala korunu“ měl za úkol zasvětit nás do oblasti peněz, obchodování, zboží a nákupů.
Kdes chodila této noci? Sbírat bejlí na nemoci… Jedna z nejtajemnějších nocí letního období, plná kouzel, nastává z 23. na 24.
června. v předvečer tohoto dne se zapalovaly ohně. Chlapci a děvčata je přeskakovali, aby získali pevné zdraví. My jsme se raději
poučili v péči o zdraví naučným filmem s Hurvínkem za lékařem.
Pověděli jsme si několik informací o letním nebezpečí v přírodě
a o chování v lese. Prohlíželi jsme si fotografie a besedovali jsme
o nadcházejících prázdninách. Od svých starostí jsme se odpoutali
při rozmanitých hrách. Stalo se příjemným zvykem, že na konci
školního roku navštěvujeme šumický Obecní úřad. Setkáváme se
zde se vstřícným panem starostou a milými úřednicemi. Se školou
a družinou jsme se rozloučili posezením, občerstvením, plánovali
jsme, jak budeme trávit prázdninové dny a najednou… Byly tady!
Snad se nám všem vydařily!
Tamara Kalábová
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY …
Rok se s rokem sešel a opět jsme po prázdninách sešli i my v naší
škole. Je pravda, že po zcela výjimečných prodloužených prázdninách, ale o to víc zvědaví, co nového nás čeká. Školní rok pro
naše děti totiž končil v půli června kvůli zahájení stavebních prací ve škole. Děti se radovaly, rodiče již méně. Ráda bych využila
příležitosti touto formou poděkovat všem rodičům za vstřícnost
a pochopení. Díky tomu, že se našemu zřizovateli podařilo uspět
se žádostí o podporu z evropských fondů, budou mít naše děti
k dispozici nové učebny (jedna z nich počítačová), sociální zařízení, přibyde kabinet, tolik potřebné úložné prostory, prostor pro
individuální práci s dětmi pod vedením speciálního pedagoga,
škola se stane bezbariérovou a bude splňovat standard konektivity. Na to si ale budeme muset počkat až do dubna příštího roku.
Všichni jsme se sešli v pondělí 3. září a přivítali mezi námi dvacet
jedna prvňáčků. a nebyli jsme na to sami, dárky i s přáním všeho dobrého jim předali starostové pan Josef Drápal a pan Milan
Blahák, dále paní Zdena Holubová a paní Ludmila Pospíšilová.
Kromě školy se budovalo i na školním hřišti, které se také díky
dotaci, tentokrát z MŠMT, podařilo našemu zřizovateli zrekonstruovat. Užíváme si komfortního umělého povrchu, nových
prvků, lezecké stěny a nového doskočiště jak v hodinách tělesné
výchovy, tak o přestávkách nebo ve družině.
Náš školní život bude opět pestrý. Kromě vzdělávání nás také
čeká mnoho dalších aktivit a už nyní se s vámi můžeme podělit
o ty, které proběhly v uplynulých zářijových dnech.
Hned začátkem školního roku jsme měli možnost nahlédnout
pod pokličku několika vědeckých pokusů. Naše třídy se proměnily v chemické laboratoře a žáci v malé vědce, aby pod vedením
milé „paní Vědy“ mohli objevit některé vlastnosti kapalin. Už
například víme, co se stane, když do kelímku s řidší kapalinou
vložíme kelímek s hustší náplní. Stačila jen voda s troškou potravinářského barviva a slovo difúze už nám není cizí. Děkujeme
paní Radce Krejčové za zajímavé zpestření výuky.
Byli jsme na výletě v Moravském krasu, v Domě přírody. Program se jmenoval Za pravěkými lovci a provedl nás dávnověkou
historií. Prohlédli jsme si krásné expozice, prožili pravěký příběh
o pádu lovců mamutů do Macochy, zkusili trefit soba. Mladší děti
se vypravily za netopýry a dozvěděly se zajímavosti z jejich života. Kromě počasí, které nám opravdu nepřálo, se nám výlet líbil.
Olga Růžičková, Lenka Soukupová, Miriam Lerchová,
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PATRONUJEME NAD JEŠTĚDSKÝM
PRALESEM
Vyrazit v rámci výuky do lesa je pro nás vždy příjemným zpestřením. Tak jako ve škole, tak i v lese respektujeme pravidla, která jsou s pobytem v lese v souznění. Rádi pozorujeme změny v přírodě, vždy objevíme
mnoho zajímavého.
V loňském školním roce jsme se zapojili do projektu
"Les ve škole". Jedná se o mezinárodní výukový program o lese, který
probíhá ve 26 zemích světa. Podařilo se nám získat Certifikát Lesní
třídy a stali jsme se tak patrony nad Ještědským pralesem. Hurá do
lesa!
Za druháky a třeťáky Hana Kleisová
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V pátek 9.11. 2018 v 17,00
proběhne již tradiční
Martinský lampionový průvod

Milí žáčci, vážení rodiče, milé kolegyně, dovolte, abych vám popřála
úspěšné vykročení do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.
Olga Růžičková

NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
Přijali jsme s potěšením, že po dvouleté odmlce se oddíl nohejbalu opět zapojil do
série turnajů Východní konference. v letošní sezóně se uskutečnily 4 turnaje, z toho
2 ve Viničných Šumicích a jeden v Královopolských Vážanech a Vítovicích. Po dvou
výhrách, jednom druhém a jednom čtvrtém místě se nám podařilo celou sérii vyhrát.
Druhé byly Vítovice a třetí Královopolské Vážany. v jubilejním 20. ročníku se nám
tak podařilo získat již desáté vítězství v celé historii série.

V měsíci červenci uspořádal Sokol Viničné Šumice 1. ročník nohejbalového turnaje
veteránů (55+). Pojali jsme to jako nostalgickou vzpomínku na 20. výročí založení Východní konference, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 1999. Postavili jsme
2 mužstva, která se ze 6 zúčastněných umístila na 3. a 4. místě, zvítězily Drnovice. Za
zmínku jistě stojí, že družstvo Starých orlů, které bylo zakládajícím členem Východní
konference, se zúčastnilo v původní sestavě. Turnaj se velmi vydařil
a v případě, že bude tradice pokračovat, rádi se ho opět zúčastníme.

Naší první akci po prázdninách jsme věnovali těm nejmenším.
První zářijovou sobotu jsme uspořádali tradiční sportovní dopoledne. Počasí trochu hrozilo, ale zpočátku se zdálo, že bude přece jen
o něco příznivější než loni. Bohužel zdání klamalo. Po první venkovní disciplíně se dalo do deště, takže jsme opět museli zvolit mokrou variantu a přestěhovat se do sálu. Nepříznivé počasí se bohužel
opět podepsalo na účasti (17 dětí).
Zde jsou výsledky:
Předškolačky: 1. Eliška Sedláčková, 2. – 3. Anna Luskačová a Barbora Bendová, 4. Nikola Kalužová, 5. Kamila Kalužová,
Předškoláci: 1. Jan Luskač, 2. Jan Šmerda, 3. Adam Dostál.
Mladší žákyně: 1. Katka Plevová, 2. Sofie Majerová,
3. Marie Šmerdová.
Mladší žáci: 1. David Hořava, 2. Dan Blahák, 3. Marek Richter.
Starší žákyně: 1. Lada Sukovatá
Starší žáci: 1. Thomas Wilson, 2. Štěpán Dudek.
Všem organizátorům patří dík, stejně tak jako Ing. Zdeňku Urbánkovi, který zajistit odměny pro děti.
Zpracoval: Mgr. Miroslav Vlach
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HASIČI
SOUTĚŽĚ
Po letní přestávce nás v září čekaly dvě soutěže. První se konala
1. září v Březníku, kde se nám podařilo zvítězit v posledních třech
letech. Obdobně jako na jiných soutěžích tohoto roku jsme museli
novému vozidlu přizpůsobit taktiku. Soutěžní pokus se nám ovšem
moc nepovedl a po výrazném zdržení na heveru se nám už ztrátu na nejlepší nepodařilo smazat. V tomto roce jsme tak skončili až
na třetím místě z celkového počtu pěti týmů. Z vítězství se radoval
domácí Březník, svůj nejlepší úspěch na této soutěži zaznamenaly
také Horní Lhotice. Za náš tým startovali: Martin Jedlička, Petr Jedlička, Tomáš Martauz, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Pavel Valter
a Oldřich Večeřa. o čtrnáct dní později jsme zavítali do Rašovic. I na
této soutěži startovalo 5 týmů. Před zahájením soutěže bylo dohodnuto, že se bude soutěžit dvoukolově, přičemž rozhodne nejlepší
čas. Po prvním kole jsme se ujali vedení a věděli, že výsledný čas
můžeme ještě vylepšit. Po změně taktiky jsme měli našlápnuto na

výrazné zlepšení. Zaváhání za rozdělovačem nás ale stálo drahocenné sekundy, a tak jsme náš výsledný čas stlačili jen o 3 sekundy. To
se v celkovém hodnocení ukázalo jako rozhodující. Tým Otnic se
totiž v druhém pokusu zlepšil o 18 sekund a tím nechal celý zbytek startovního pole za sebou. Nutno dodat, že naprosto zaslouženě
po skvěle zvládnutém pokusu. My jsme tedy nakonec skončili jako
druzí, na třetím místě se umístily domácí Rašovice. V našem týmu
soutěžili: Petr Jedlička, Patrik Lev, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda,
Tomáš Šmerda, Pavel Valter, Oldřich Večeřa a Martin Žemla.
V obou absolvovaných soutěžích jsme tak na vítězství nedosáhli.
Poslední možnost opět pozdvihnout nad hlavu pohár pro nejlepší
tým budeme mít v prosinci na zimní soutěži v Sivicích. Do té doby
si od soutěžní na čas odpočineme.
Více informací naleznete na našich stránkách: http://sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa

KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
Po prázdninové pauze pokračujeme v činnosti kroužku malých hasičů. Stejně jako v první polovině roku se scházíme každé
pondělí odpoledne a s dětmi vyrážíme na hřiště k Sokolovně, kde
se věnujeme jak fyzické přípravě formou pohybových her a aktivit, tak i přípravě v hasičských dovednostech, nácviku požárního
útoku, motání hadic apod. v současné době kroužek navštěvuje pravidelně do dvaceti dětí, takže nápor na dva hlavní vedoucí již není tak veliký jako tomu bylo v počátcích. Jelikož se blíží

podzim, a s tím spojené chladné počasí, a krátké sluneční dny,
plánujeme činnost kroužku přestěhovat do uzavřených prostor
tělocvičny, kde bychom pro zpestření aktivit, využili sportovního
vybavení Sokolovny. Chtěl bych také poděkovat Markovi Šmerdovi a Markovi Martauzovi za obětavou činnost v rámci kroužku.
Fotografie z činnosti a další informace najdete na naší facebookové skupině“ Malí Hasiči Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda, vedoucí kroužku

VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO
V aktivní činnosti je také výjezdová
jednotka SDH obce, ať už v rámci technické pomoci obci, připravenosti k mimořádným událostem, nebo v rámci probíhajícího pravidelného odborného školení
a přípravě techniky, které opět po prázdninové pauze nabere opět na obrátkách.
v nejbližších dnech, koncem října se pět
členů jednotky zúčastní kurzu v zařízení
Tišnov, kde proběhne dvoudenní školení
na obsluhu a práci s dýchací technikou.
v současné době již také netrpělivě očekáváme předání nového zásahového dopravního vozidla do služby, k jednotce. Dopravní automobil tak doplní naše prvovýjezdové zásahové vozidlo CAS24 Dennis.

V rámci zásahové činnosti jsme se zúčastnili záchrany ryb na vodní nádrži Kovalovský potok, tedy známěji spíše „Na
hrázi“, způsobené letošním nedostatkem
srážek a panujících veder. Na místě jsme
zasahovali s CAS24 Dennis a současně
jsme vyzkoušeli a prověřili i zánovní centrálu a kalové čerpadlo. Zásah byl úspěšný k masivnímu úhynu rybího osazenstva
v rybníce, tak jako v jiných případech
jinde, naštěstí nedošlo. v neděli 30. září
v dopoledních hodinách, byl jednotce
vyhlášen poplach k nahlášenému požáru v domě č.193. Jednalo se o zahoření
ve sklepě domu, v prostoru kotelny. Naše
jednotka u události zasahovala spolu

s profesionály z Pozořic a dobrovolnými
hasiči z Viničných Šumic a Pozořic. Naše
jednotka zasahovala na místě události do
několika minut od vyhlášení poplachu,
desetiminutový limit na výjezd jsme tak
splnili s rezervou. Na pokyn velitele zásahu jsme provedli dohašovací práce na
zahořeném materiálu, který byl v prostorách RD uskladněn. Díky včasnému zásahu došlo pouze k nevelkým materiálním
škodám, naštěstí nedošlo k újmě na zdraví osob. Příčina požáru je ve vyšetřování
HZS, nejspíše šlo o zahoření kuchyňského spotřebiče.
Ing. Jaromír Šmerda,
zást. velitele JSDHo
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SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory. Letos pořádalo skautské středisko Pozořice osm táborů,
z toho čtyři na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky. o tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.
Na toto tábořiště jezdíme již od roku 1992. Za první republiky sem údajně jezdili sokoli, v letech 1968-70 skauti z Brna.
Louka v mírném svahu na pravém břehu potoka Rakovce leží
v Přírodním parku Rakovecké údolí. Sestává z několika pozemků. Většina byla až do letoška ve vlastnictví soukromé osoby.
v průběhu let jsme několikrát zvažovali koupi této louky. Pátrali
jsme po možných finančních zdrojích, ze kterých bychom mohli louku koupit. Ale až v letošním roce se nám podařilo z několika zdrojů shromáždit peníze na koupi louky. Nejvýznamněji
nám přispěl Jihomoravský kraj (v rámci programu Individuální dotace JMK 2018), Fond nemovitostí Junáka a obce Ochoz
u Brna, Pozořice, Mokrá-Horákov, Tvarožná, Sivice, Kovalovice

a Viničné Šumice. Tábořiště v nádherné přírodě je na fotkách
a je vidět třeba i na leteckých mapách CZ. Jihomoravský kraj
nám letos poskytl také část prostředků na obnovu našich stanů
(projekt „Obnova materiálně technické základny skautského
střediska Pozořice“ v rámci dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit
dětí a mládeže v roce 2018.
Před léty jsme ve spolupráci s Lesy ČR v místě přirozeného vývěru vody ve vzdálenosti asi 400 m od tábora vybudovali studánku s rezervoárem, která i v extrémně suchých létech,
jako bylo letošní, má vodu a zásobuje jí samospádem tábor.
Koupí louky jsme se snažili zabezpečit vhodné místo k táboření pro současné i budoucí generace dětí a mládeže.
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků schůzek. Dětem i jejich vedoucím přeji úspěšný nový skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

SKAUTSKÝ TÁBOR 201
20188
Jako vyvrcholení skautského roku opět pozořičtí skauti a skautky jeli na tábor do Rakoveckého údolí u Bukovinky. Tradičně jsme
jeli na kolech. Každý den se začínalo těmi méně populárními věcmi jako je třeba budíček, rozcvička nebo úklid. Po snídani následoval nástup a dopolední program, ve kterém jsme si něco málo
zopakovali a naučili jsme se nové věci. Po dokončení dopoledního
programu byl oběd, který nám skvěle připravili vedoucí. Někdy
s obědem pomáhaly i skautky. Po obědě byl odpolední klid a po
něm už následovala etapová hra, tentokrát na téma Rychlé šípy od
Jaroslava Foglara. Po etapové
hře byl sport, ve kterém jsme
nejčastěji hráli baseball nebo

fotbal. Následovala večerní hygiena, večeře a večerní program, někdy i noční hra.
V neděli jsme se vydali na
kolech do Ochoze u Brna na mši
svatou a potom se vykoupat do
pískového lomu v Rudicích. Tábor
vyvrcholil předposlední den pokladovkou.
Tábor jsme si moc užili a myslím, že na něj budeme všichni ještě
dlouho vzpomínat.
tábornice Anička Cenková

CELOSTÁTNÍ KOLO ZÁVODU VLČAT
A SVĚTLUŠEK
Šestka vlčat z prvního chlapeckého oddílu Pozořice složená
z vlčat zelené a modré šestky se dostala až do celostátního kola
Závodu vlčat a světlušek, v němž se utkali vítězové ze všech krajů
České republiky. Závodilo se ve všech možných dovednostech –
fyzická zdatnost, logické myšlení nebo znalost první pomoci. Bylo
to těžké, ale odměna se dostavila ihned po závodu. Čekala na nás
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bohatá hostina, a to nebyl konec. v neděli po snídani přišlo velkolepé vyhlášení. Neskončili jsme sice na předních místech, ale takové
krásné ceny, jaké jsme dostali, byly za celoroční snažení dostatečnou odměnou. Navíc jsme se mohli potkat i s oddíly, se kterými
bychom se jinak nepotkali, a mohli se tak seznámit.
Pavel Krchňavý - Pája
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (7. ČÁST)
Radost z lásky se má prožívat v každém manželství! Papež František ve svém
dokumentu o radosti manželské lásky
pojednává o tomto tématu z různých
směrů. v šesté kapitole, kterou bych chtěl
představit dnes, prezentuje papež důležitost duchovního doprovázení manželů
a snoubenců. z této kapitoly vyznívá, jak
je důležité, aby manželé nezůstali na svůj
vztah sami, ale aby se jim dostávalo patřičné opory a pomoci také zvenku. Biskupové shromáždění na předcházejícím
synodu zdůraznili, jak je dnes důležité vůbec prezentovat rodinu jako něco pozitivního, krásného a smysluplného! Prvními
zvěstovateli této radostné zvěsti jsou sami
manželé! Vždyť rodina je radost, která naplňuje srdce i celý život, protože v ní – za
normálních okolností - nejvíce zakoušíme
vysvobození ze smutku, vnitřní prázdnoty
a osamění. Bohužel ale dnešní církev hlásající radostnou zvěst o rodině je znamením odporu. Proto musí dnes církev vést
lidi k zakoušení toho, že radostná zvěst
o rodině je odpovědí na nejhlubší očekávání lidské osoby. Je třeba nejen předkládat normy, ale také nabízet hodnoty, po
kterých prahne každá lidská duše. Zde je
třeba spolupracovat také se společenskými
strukturami a vytvářet tak patřičné společensko-politické kulturní prostředí. k pastoraci rodin přispívá hlavně farnost, která
je rodinou rodin. v této věci je třeba patřičné formovat také kněze i budoucí kněze
(seminaristy), ale také lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, psychology a další. Vyžaduje se široké zapojení skutečných odborníků z různých oborů i „obyčejných“
manželských párů do přípravy snoubenců
na manželství.
Bezprostřední příprava na manželství
má tendenci zaměřit se na pozvánky, šaty,
oslavu a bezpočet detailů, které pohlcují jak
finanční prostředky, tak energii a radost.
Snoubenci pak dorazí na svatbu vysíleni
a vyčerpáni místo toho, aby své nejlepší síly

použili na to, že se jako pár připraví na ten
veliký společný krok. Tento přístup je patrný také u některých fakticky existujících
svazků, které nikdy nedojdou k manželství,
protože myslí na příliš nákladnou oslavu
namísto toho, aby dali přednost vzájemné lásce a jejímu obřadnímu stvrzení před
ostatními. Drazí snoubenci, říká papež,
mějte odvahu být odlišní, nedejte se pohltit
konzumní společností a zdáním. Důležitá
je láska, která vás pojí, posílena a posvěcena Boží milostí. Buďte schopni zvolit si
skromnou a jednoduchou oslavu, abyste
nade všechno kladli lásku. Pastorační pracovníci a celé společenství mohou napomoci tomu, aby se tato priorita stala normou a nikoli výjimkou.
Manželská láska nemůže být pouhou
náklonností či citovou přitažlivostí, jinak
se velmi rychle ocitne v krizi. Od nikoho
z manželů se nemůže očekávat, že bude
dokonalý. Je třeba odložit iluze a přijmout
toho druhého takového, jaký je: nedokonalý, povolaný k růstu, na životní cestě…
Když se na manželského partnera navíc
pohlíží ustavičně kriticky, vede to k tvrdosti
srdce a vzájemnému odcizení. Cesta zdravého zrání má několik etap, které postupně
přivádějí ke stále plnějšímu darování se: od
počáteční smyslové přitažlivosti k zakoušení toho druhého jako součást vlastního
života. Dále se pokračuje cestou chápání celého života jako plánu obou dvou ke
schopnosti stavět štěstí druhého nad svoje
vlastní potřeby a k radosti vidět své manželství jako dobro pro společnost. v každé
nové etapě manželství je třeba si společně
sednout a znovu „vyjednávat dohody“, ale
tak, aby nebyli vítězové a poražení, nýbrž
aby vyhráli oba dva. Jde tedy o to přijmout
manželství jako cestu zrání, na níž je každý
z manželů Božím nástrojem k růstu druhého. Mají si navzájem pomáhat, aby se jeden
druhému stávali víc mužem a ženou. Láska
je takto vlastně druhem řemesla. Čím víc
se manželé snaží naslouchat ve svém svě-

domí Bohu a nechají se duchovně vést, tím
bude jejich rozhodování vnitřně svobodné
a konstruktivní pro ně pro oba a pro celou
jejich rodinu. Je třeba si udělat čas na vzájemný rozhovor, na neuspěchané objetí,
na společné tvoření plánů, na naslouchání si, na hledění jednoho na druhého, na
vzájemné oceňování se. Jak mnoho zmůže
ranní polibek, večerní požehnání, srdečné
přivítání toho druhého doma po příchodu
z práce, někam si společně zajít a dělit se
o domácí práce.
V závěru této kapitoly papež František
nastiňuje některé druhy krizí, kterým bývají manželství vystavena. k rozvedeným
rodičům se obrací s touto prosbou: „Nikdy, nikdy, nikdy nedělejte z dítěte rukojmí! Rozešli jste z různých důvodů, ocitli
jste se v této životní zkoušce, ale tíži rozvodu ať nemusejí nést děti! Ať se nestanou
rukojmím jednoho proti druhému, ale
vyrůstají s tím, že slyší maminku mluvit
dobře o tatínkovi, i když jste rozvedení,
a tatínka, jak mluví dobře o mamince. Je
nezodpovědné ničit pověst otce či matky
s cílem zajistit si přízeň dítěte, pomstít se
nebo bránit, protože to poškozuje vnitřní
život dítěte a způsobuje těžko zhojitelné
rány. Nesmíme přece nikdy přeslechnout
hlas těch nejkřehčích, jimiž jsou děti, které často mlčky trpí. Dnes - přes všechnu
naši zdánlivě rozvinutou citlivost a všechny naše jemné psychologické analýzy - se
ptám, zda nejsme necitliví vůči zraněním
dětské duše! Vnímáme tu obrovskou tíhu,
která drtí dětskou duši v rodinách, kde se
k sobě chovají špatně a ubližují si až do té
míry, že zlomí svazek manželské lásky?
Tyto ošklivé zkušenosti rozhodně nepomohou těmto dětem v dozrávání, aby byly
jednou schopny přijmout definitivní závazky.“
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris
Laetitia prezentoval P. Pavel Lacina,
pozořický farář

FARNÍ DEN
Už pátým rokem, na přelomu srpna a září, se celá farnost
Pozořice setkává na Farním dnu. Je to takové shledání celé
farní rodiny po prázdninách. Děti, mladí, staří, i ti, co si už
opravdu hodně pamatují, stráví jedno společné odpoledne
na farním dvoře. Stejně jako při velké rodinné sešlosti je potřeba spousta zařizování, aby během odpoledne nikomu nic

nechybělo. Nikdo z účastníků nepřichází s prázdnou – někdo přinese plech buchet, jiný vyhlášenou pomazánku, další
zajistí program. Holky si stoupnou ke kávovaru, tatínkové
k udírně a pípě, mladí kluci připraví program pro děti, aby
si maminky mohly 10 Zpravodaj obce Viničné Šumice aspoň
jednou za rok vydechnout a o nic se nestarat. a babičky a dě11
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dečkové jsou nadšenými fanoušky vystoupení děvčat Zelené
záplavy odvážných parkouristů a tanečníků z Orlíku. Během
dne je dost prostoru ke sdílení zážitků, důležitých informací,
které hýbou farností, ale i obyčejnému povídání u skleničky

výborného burčáku z místních vinohradů. Se západem slunce Farní den končí stejně, jako začal – společnou modlitbou.
a všichni se rozejdou domů s prožitkem společenství, dobrým
pocitem, že patřím někam, kde jsem vždy vítán.

POUŤ PŘES KOVALOVICE
Víte o tom, že přes Kovalovice vede poutní stezka?
Již každoročně přes naši vesnicí prochází skupinka poutníků.
Letos se krátce zastavili u naší kaple, kde pro ně bylo připraveno
malé pohoštění. Možná by vás zajímalo odkud a kam putují...
Odkud?
Jižní proud vyjde z Hodonína, od kostela sv. Vavřince.
V kolik hodin?
21. 7. 2017 v 7.00 hod. ráno začínáme pěší pouť mší svatou
v místním kostele.
Délka trasy?
147 km, nejdelší den je první a třetí – cca 30 km.
Jak vypadá den poutníka?
Jdeme v jedné skupině, v jejímž čele poutníci nesou kříž
a obraz Ježíše milosrdného. Během chůze se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství, růženec a také jiné modlitby, zpíváme, posloucháme přednášky, část cesty budeme putovat jen tak v tichosti. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že
12

k životu patří humor a zábava. Na pouti nevyjímaje. Pro odvážné se počítá i se sportem. Bude čas pro duchovní rozhovory i zpověď. v centru každého dne je ranní slavení eucharistie.
Na zádech neseme jen to, co ten den potřebujeme na cestu (voda,
pláštěnka atd.) Snídáme a večeříme to, co dostaneme od lidí
(pokud nám někde něco dají) anebo co máme v bagáži. Obědy budeme mít z vlastních zásob, nebo co si cestou ulovíme.
Jak vypadá noc poutníka?
Nocleh je zajištěn na farách či v kulturních domech a po
rodinách. Pokud někdo chce spát ve stanu, je přípustná i tato
možnost, pokud vám někdo poskytne místo na své zahradě nebo louce. Poutník s sebou musí mít spacák, karimatku.
Věci, které používáme jenom na noc, jsou převáženy autem.
Trasa poutě:
21. 7. – 7:00 mše sv. v Hodoníně,
odchod po mši cca 7:50 – cca 19:00 příchod do Žarošic
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22. 7.

23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.

(neděle) – 8:00 farní mše sv. v Žarošicích,
9:00 odchod – cca 17:00 příchod do Slavkova a večerní
mše svatá s farností
(pondělí) – 7:30 odchod ze Slavkova – cca 18:00 příchod
do Křtin a poutnická mše svatá
(úterý) – 8:00 odchod ze Křtin – 17:00 mše svatá s farností ve Sloupu
(středa) – 7:00 odchod ze Sloupu – cca 18:00 příchod do
Kunštátu a mše svatá s farností
(čtvrtek) – 7:00 odchod; za dobrého počasí mše svatá
uprostřed cesty – cca 19:00 příchod do Dalečína
(pátek) – 7:00 odchod – cca 14:00 příchod Slavkovice
V sobotu je pak závěrečná děkovná poutní mše sv. v
10:00 ve Slavkovicích.

Co cestou uvidíme?
Začínáme na nenáročném rovinatém terénu jižní Moravy.
Nebudeme chráněni stínem stromů, ale naši cestu budou lemovat stovky hlav vinné révy, která oblažuje nejen oko poutníka, ale
v tekuté formě každé lidské srdce. Cestou přespáváme na třech
významných mariánských poutních místech naší brněnské diecéze, jimiž jsou Žarošice, Sloup a Křtiny, kam putují každý rok stov-
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ky poutníků. My máme tu možnost navštívit je všechny během
jednoho týdne. Čím víc se budeme blížit ke Slavkovicím, tím
bude terén členitější, ale také lesnatější, takže pokud bude hodně svítit slunce, schová nás stín stromů. Krásu přírody budeme
moci obdivovat a za ni Pána chválit nejen na Drahanské vrchovině v Moravském Krasu ale i na Vysočině v povodí Svratky.
Konec trasy je ve Slavkovicích, v srdci Vysočiny, na úpatí
Žďárských vrchů.
Kolik to stojí?
Stejně jako všechno, tak i tato pěší pouť stojí hodně obětí.
Ale žádná láska se bez oběti neobejde. Protože nás doprovází vozidlo, které veze naše věci, a je potřeba zajistit i zpěvníčky
a některé věci okolo, je třeba obětovat i něco ze svých financí.
Náklady na poutníka jsou 300 Kč.
Jinak je možné připojit se i cestou během pouti.
Kdo vede hodonínský proud pěší pouti a do kdy se můžete přihlásit?
Proud vede o. Jaroslav Sojka.
Uzavírka přihlášek je 30. června.
Kontakt: j.sojka@email.cz, tel: 732 951 303

MYSLÍTE SI, ŽE JE VODA DRAHÁ? ANEB 88 LITRŮ A 8 KČ DENNĚ
Často se u nás mluví o tom, že je voda drahá. výdaje za vodné
a stočné přitom v rámci rodinných rozpočtů představují jedno
až dvě procenta, což je nejméně ze všech nákladů na bydlení
a energie.
Ráno si vyčistit zuby, použít toaletu, uvařit čaj. Omýt brambory k obědu, postavit na polévku, umýt nádobí, zapnout pračku,
zalít kytky, nesčetněkrát za den si opláchnout ruce, večer si pustit
sprchu.
Vodovodním kohoutkem otočíme třeba padesátkrát za den
a považujeme za samozřejmé, že z něj kdykoliv teče čistá a nezávadná pitná voda. Kolik každého z nás tato zdánlivá samozřejmost,
o které lidé v mnoha částech světa jen sní, stojí peněz? Současná
průměrná cena ve svazcích měst a obcí, kam dodává vodu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., činí zhruba 93 korun za
kubický metr včetně DPH a je v ní zahrnuto i čištění odpadních
vod. To znamená, že jeden člověk za vodné a stočné denně zaplatí
asi 8 korun při průměrné spotřebě zhruba 88 litrů na osobu a den.
Někdo namítne, že voda je přece všude a je zdarma. Ale chodil
by si snad pro ni někdo do rybníka nebo do řeky? Než se pitná

voda dostane ke spotřebiteli, je to dlouhý a náročný proces. v jeho
průběhu je kvalita vody přísně kontrolována, nesmí obsahovat
žádné mikroorganismy, chemikálie a jiné škodlivé látky, které by
mohly ohrozit zdraví. Složitým a důkladně sledovaným procesem
je také čištění odpadních vod. Vodovody a kanalizace je nutné rovněž pravidelně obnovovat.
„Poskytování dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod se u nás považuje za samozřejmost. Pokud má být tato
jistota udržitelná, musí cena odpovídat významu těchto služeb.
Samozřejmě za předpokladu transparentnosti a kontroly nákladových položek.“
(pro VAS Ing. Radek Hospodka, ředitel odboru dozoru a regulace vodárenství Ministerstva zemědělství)
Co pořídíte za 8 Kč:
Sotva dvě deci plzeňského piva
Dvě cigarety
Dvě a půl deci benzinu
Ani ne polovinu jednoho vydání některého z tištěných deníků
13
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Talíř nejlevnější polévky ze sáčku
Čtvrtinu šálku kávy v restauraci
88 litrů pitné vody, což je celodenní spotřeba na osobu a den

•

•

•

•

Co platíme ve vodném a stočném?
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To
znamená, že není regulována trhem, ale vychází z obecně závazných cenových předpisů. Provozovatel si tedy nemůže cenu
nastavit dle svého uvážení. Lze do ní započítat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk.
Do ceny vodného a stočného se výrazně promítá nájemné
vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a náklady na její
opravy. Tyto položky tvoří ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOST, a.s., zhruba 45 procent z celkové ceny.
Další významné položky z ceny vodného a stočného činí náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy či poplatky za vypouštění odpadních vod a také na nákup surové vody z povrchových zdrojů či na poplatky za užívání podzemních zdrojů.
Výsledná cena dále významně závisí na objemu fakturovaného
vodného a stočného, neboť fakturační objemy jsou při výpočtu
ceny jmenovatelem, kterým se dělí celkové náklady. Vzhledem
k tomu, že přibližně 80 procent všech nákladů na dodávku

a odkanalizování vody tvoří fixní náklady, mají fakturované
objemy na vývoj ceny velký vliv.
Co možná nevíte:
Počátkem 90. let přestal stát plošně dotovat cenu vody.
Od roku 1994 tak došlo ke znatelnému navýšení cen vodného
a stočného. Současná cena odpovídá skutečným nákladům na
výrobu a čištění vody.

KNIHOVNA
Léto je pryč a začínají podzimní dlouhé večery – to je čas na
pěknou knížku. Přijďte si vybrat. Knihovna je pro Vás otevřena
každou sobotu od 14:00 do 16:00 hodin. Několik zajímavých
knih Vám nabídnu.
Šárková Danka – Nezlomená osudem. Román je otevřenou
výpovědí ženy, která se ocitla v manželství s násilnickým
partnerem. Snaží se přehodnotit svůj život a změnit další osud.
Zaciosová Radka – Vozík a vězení je pro každého. Drama
ženy, která trpí autoimunitním onemocněním, při němž
tělo samo ničí nervovou tkáň. Autorce postupně ochrne celé
tělo. Byla uvedena do umělého spánku, po probuzení ji čeká
bolestivá léčby. Přesto si zachová nadhled a líčí svůj příběh
s humorem a ironií.
Arbterová Alena – Zůstaň se mnou, brácho. Skutečný příběh
sourozenců o vážné nemoci.
Jackson Robert – Neobjasněné záhady 2. světové války. Kam
zmizely poklady uloupené za války? Jak blízko byl Hitler
k dokončení atomové bomby? Proč byly prozrazeny plány na
svržení Hitlera v roce 1939 a mnoho dalších záhad.
Winckler Martin – Tři lékaři. Román z lékařského prostředí
o životních osudech čtyř kamarádů, kteří život zasvětili
medicíně.
Kubica Mary – Neplakej. Napínavý příběh o podvodu
a posedlosti.
Táňa Keleová-Vasilková – Vůně života. Magda, Lenka, Alice –
tři kamarádky, které touží po lásce, jistotě, dětech.
Hanibal Jiří – Střepy z královské číše. Historický román
o životních osudech krále Jana Lucemburského od jeho sňatku
s Eliškou Přemyslovnou až po smrt v bitvě u Kresčaku.
Bauer Jan – Sláva a pád přemyslovských králů – Přemysl
Otakar I., Václav I. Přemysl Otakar II. a další. Příběhy
nejslavnějších českých králů, kteří vstoupili do evropské
historie.
Palán Aleš – Raději zešílet v divočině – Osm rozhovorů se
šumavskými samotáři, jejichž názory a životy se nepodobají
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vůbec ničemu, co znáte.
Deon Mayer – Ďáblova hora. Bývalý voják, luxusní prostitutka
vyšetřovatel Benny Grissel - hlavní postavy
Adam Kay – Bude to bolet, doktore? Kniha, která vás
přesvědčí, že humor a bolest patří k sobě. Deníkové zápisky
mladého anglického lékaře – porodníka.
Ivanka Devátá – Kde spí lufťáci. Milé a úsměvné vzpomínky
na rodinu, kamarády, přátele a kolegy známé herečky.
Všichni žijeme v blázinci – tvrdí renomovaný psychoterapeut
Radkin Honzák, muž vzdělaný a také vtipný. S autorkou knihy
R. Červenkovou se zamýšlí nad dnešním životem a společností.
Proč se mlčí o odvrácené straně papírových plen? Je pravda, že
u vesla jsou teď psychopati? Proč umíráme v nemocnicích? Je
psychoterapie léčba nebo ztracený čas? Autorka má zajímavé
otázky a dostává zajímavé odpovědi.
Galbrait Robert – Hedvábník – Strhující detektivka, poutavé
postřehy, rychlá zápletka a trochu jízlivého humoru.
Du Maurier Dephne – Francouzova zátoka. Romantické
dobrodružství anglické lady a francouzského piráta.
Pár knih pro toho, kdo má rád zamilované příběhy s dobrým
koncem.
Cartland Barbara – Závod o lásku. Thorne Laura – Láska
v bezpečí. Howell Hannah – Tajemný sir Artur. Nash Sophia
– Skandální polibek. Třeštíková Radka - Veselí.
Ještě pár knih pro malé čtenáře:
Matějovský B. – o ježkovi, který se ztratil, Kopeová G. Pohádky ze statku, Durková M. - Příhody černé čarodějnice,
Komendová J. - Neplechy medvídka Matýska, Taťka Šmoula
vypráví, Pospíšilová Z. - Nezralá, Hruška , K tabuli.
Starší čtenáře možná zaujme Čarodějnice školou povinné,
Lovci strašidel na ledové stopě, Nezvaní hosté a jiné
strašidelné příběhy, Prima pusa, Prima rande, Upíří deníky.
Příjemné chvíle s knížkou přeje
Milada Terberová

3/2018

Kovalovický zpravodaj

VZPOMÍNKY NA SRPEN 1968
jak je zaznamenala Andrea Šebelová, studentka žurnalistiky a sociální práce
Chtěly jsme přespat ve vídeňském hotelu, ubytovali nás v utečeneckém lágru, vzpomíná na srpen 1968 inženýrka Sylva Kohoutová
Poté co v srpnu 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské
smlouvy, zavládl v zemi zmatek. Inženýrka Sylva Kohoutová z Pozořic vyrazila ráno 21. srpna roku 1968 do práce i přes to, že celou
noc slyšela za okny hluk vojenských letadel. v té době jí bylo 31 let
a chystala se na výlet do Rakouska.
„Ráno jsem jela na služební cestu k březovským vodovodům. Musela jsem vyrazit hrozně brzo, hned prvním autobusem do Brna.
Ten byl narvaný k prasknutí. Přistupovali lidé a říkali, že nás obsadili Rusáci. Dojela jsem na brněnské nádraží a jenom jsem tam
vlezla, celé jej zavřeli. Lidé byli vyjevení, nevěděli, co se děje. Při
cestě jsem potkala kolegu a říkal, že teď to bude stejné jako v roce
1938,“ vzpomíná na první den okupace jednaosmdesátiletá pamětnice Sylva Kohoutová. v roce 1968 pracovala paní Kohoutová
v brněnském Geotestu. z původního sídla podniku v centru Brna
sledovala mladá inženýrka dění v ulicích města. „Na Náměstí Svobody například lidé házeli do připravené krabice své legitimace
sovětského přátelství. Podepisovalo se také 2000 slov,“ přibližuje situaci v Brně po začátku okupace pamětnice. První tři dny po vpádu
se prý lidé orientovali hlavně podle toho, co slyšeli v rozhlase nebo
televizi. „Jakmile se v televizi zavelelo, že se má proti okupantům
něco provést, lidé to okamžitě udělali,“ dodává.
Invaze jí však narušila plány. Už nějaký čas se totiž chystala se
svojí kamarádkou na několikadenní výlet do Rakouska. Získaly výjezdní doložku a peníze cestu. Vyrazit měly 24. srpna. „Měly jsme
vymyšlenou trasu kolem celého Rakouska a rozhodovaly jsme se,
zda jet, nebo ne. Nakonec jsme odcestovaly 28. srpna,“ vypráví
paní Kohoutová.
První zastávku si obě kamarádky naplánovaly ve Vídni. Když se ale
večer chtěly ubytovat v jednom z tamních hotelů, personál je místo
do pokojů poslal do utečeneckého tábora. „Jakmile jsme řekly, že
jsme z Československa, odpověděli nám: Tady nic nedostanete, běžte
do lágrů. Ve Vídni byl jeden zařízený už asi pět dní. Jinde nás prý teď
neubytují. ‚Co máme dělat?‘ ptaly jsme se. ‚No, buďte rády, alespoň
neutratíte peníze a běžte,‘ řekli nám. To bylo strašně trapné,“ vzpomíná pamětnice. Automaticky je brali jako utečence. Aby neutrácely,
dostaly na cestu do lágru zadarmo jízdenky na tramvaj. „Vzpomínám si, že jsme všichni byli ve velkých halách, ve kterých vedle sebe
byly naskládané postele s papírovými prostěradly. Staraly se o nás
řádové sestry. Strávily jsme tam s kamarádkou jen na jednu noc, ale
byli tam i lidé, kteří tam dřepěli třeba už dva tři dny. s sebou jsme
měly taky chleba, sádlo, škvarky a cibuli. Odmítaly jsme v lágru jíst

jejich jídlo, ráno jsme si ze slušnosti vzaly jen keksy,“ popisuje noc
strávenou ve vídeňském táboře paní Kohoutová.
Podle inženýrky celá Vídeň okupaci v Československu hodně
prožívala. Ne tak ale zbytek Rakouska. „Ve Vídni se Čechům hned
snažili vyhovět. Dojely jsme ovšem do Salzburgu a tam jako když
utne. Po celém zbytku země nikdo nevěděl, co se u nás děje,“ vysvětluje.

Na emigraci jsem nikdy nepomyslela
o tom, že se v Československu něco přihodí, tušila pamětnice
podle svých slov několik měsíců dopředu. „Doma jsme tenkrát ladili i televizní kanál z Rakouska. Měsíce před invazí na něm mluvil
doktor Hugo Portish (rakouský novinář, pozn.red.), který tenkrát
celou politickou situaci rozebíral a opravdu to podle jeho slov vypadalo, že do Československa armády brzy přijdou,“ vysvětluje
paní Kohoutová.
i když dostala možnost ihned po začátku okupace vycestovat
na Západ, na samotnou emigraci jednaosmdesátiletá pamětnice
nikdy nepomyslela. v Československu ji držel mimo jiné vztah
k jejímu malému synovci. „V Salzburgu jsme s kamarádkou potkaly Němce, který nám říkal, že bychom udělaly dobře, kdybychom se nevracely. Ale mě vůbec nenapadlo, že bych mohla odejít
pryč. Nejsem ten typ. Měla jsem tehdy ročního synovce, ke kterému jsem strašně tíhla. Sice jsem nebyla doma vázaná přímo svojí
vlastní rodinou, ale tenhle ten vztah byl jakési pouto,“ zamýšlí se
pamětnice.
Podle paní Kohoutové také mohla invaze vojsk Varšavské smlouvy dopadnout mnohem tragičtěji. Je dle ní jisté, že změnila lidské
životy. „Co se mělo stát, to se stalo. a myslím si, že to ještě relativně
dobře dopadlo. Mohl být například nějaký hrozný masakr. Okupace prostě změnila životy lidí, ty se ale stejně mění i tak,“ uzavírá
pamětnice.

Máte i vy nějaké vzpomínky na srpen 1968?
Napište nám je, ať jsou zaznamenány pro příští generace. Mohou
to být jen střípky a drobnosti, jako jsou ty moje. Co si tak asi může
pamatovat čtyřleté dítě? Jen to, že jsem se bála těch letadel a bála
jsem se vyjít i na dvůr, protože: „ Co kdyby mě někdo z toho letadla viděl?“ a když už jsem na dvůr vyběhla, honem jsem se raději
vrátila domů. Nerozuměla jsem tomu, co se děje, ale určitě jsem
vnímala tu dobu z rozhovorů a chování dospělých.
a jestli máte nějaký příběh, sedněte a pište. Je to pro nás důležité.
Božena Škrobová

NAŠI JUBILANTI
ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
ZÁŘÍ
Jašek Antonín 93
Šmerda Stanislav 85
Šmerdová Drahomíra 60

ŘÍJEN
Pernicová Marie 92
Barták Vlastislav 91
Valehrach Jan 70

LISTOPAD
Křížová Věra 85
Ondráček Miloslav 60

PROSINEC
Šmerda Stanislav 65
Blaha Jan
60
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