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SLOVO STAROSTY

„Marie, kam nás to ten oslík zavezl?“
„Nevím, Josefe. Česko je taková zvláštní země.“
„Viď? Všude kolem jsou sice vánočně vyzdobené domy, ale jako by ta výzdoba byla jen
na oko a doopravdy nás nikdo nečekal. Jak se cítíš Marie?“
„Jsem moc unavená, Josefe a myslím, že dnes v noci se Ježíšek opravdu narodí.“
„Tak v tom případě dál jet nemůžeme. Zaklepu na nejbližší dům a ono to nějak dopadne. Snad nás přijmou.“
Josef se postavil před dveře malého domku a čekal, zda přijde někdo otevřít. Přitom
nahlédl oknem do pokoje, kde bylo pod stromečkem plno dárků, na stole stál betlém
a odněkud se linula vůně cukroví. Otočil se a povzbudivě na Marii zamrkal: „Neboj se,
Marie, tady jsme správně. Země je to sice jiná, než jsme zvyklí, ale lidé tu jsou určitě
dobří.“
V tom se otevřely dveře. Postava v papučích s překvapením hleděla na vousatého muže,
choulící se ženu s tváří anděla a malého přežvykujícího oslíka.
Stáli takto dlouho. Mlčky. Jen vločky sněhu pomalu padaly z černého nebe.
Postava ve dveřích konečně promluvila. Ale – vlastně nevím, co poutníkům řekla. Tou
postavou je totiž každý z nás. Mohla snad říci: “Odejděte, „nebo třeba: “Pojďte dál.
Tady jste doma. Bez vás by to nebyly opravdové Vánoce“. Záleží tak jen na nás, zda bude
mít příběh šťastný konec a zda do svaté noci radostně zazní: Nám, nám, narodil se…

Vážení spoluobčané,
první zimní dny ukázaly svou sílu
a potrápily nás ledovkou. Počasí je jako
celý rok, nevyzpytatelné. Jeden den mrzne, druhý den mlha a další den svítí slunce
jako na jaře. Doufám, že alespoň o zimních prázdninách si děti užijí nějakou tu
sněhovou nadílku.
Jak jsem Vás informoval v minulých
vydáních zpravodaje, soustavně pracujeme na projektu Rekonstrukce areálu
obecního zařízení včetně umístění budov.
Dne 13.11.2018 bylo zahájeno společné
územní a stavební řízení stavebního úřadu
městyse Pozořice. V minulých dnech také
proběhlo jednání mezi zastupitelstvem
a firmou KGC Group s.r.o. o zajištění financování celé akce formou úvěru.
Novinkou je otevření dotačních výzev
z Ministerstva pro místní rozvoj, které
nás ihned zaujaly. Jedná se o podprogramy - rekonstrukce a přestavba veřejných
budov a podpora dostupnosti služeb. Dotace je poskytována až do výše 70%, horní
limit je do 10 mil. u rekonstrukce úřadu
a 2 mil. u výstavby obchodu. Pokud by
vše šlo podle harmonogramu, mohli bychom v letních měsících příštího roku
zahájit stavební práce. Rekonstrukce
obecního úřadu by obsahovala: Zateplení obvodového pláště budovy, výměnu
a úpravu oken, dveří, úpravu čelní stěny
budovy. Přístavbu samostatného vstupu
do budovy se schodištěm a zjednodušeným výtahem. Úpravu a změnu uspořádání kanceláří úřadu. Po výměně krovů
a střešní krytiny nad sálem, výstavbu půdních prostor-zasedací místnosti, knihovny
a archívu. V sále kulturního zařízení budou zrekonstruovány toalety. V areálu pro
letní akce bude přistavena k sálu vyvýšená
terasa se zastřešením. Přístřešek pro muzikanty se změní na zděný výčep s posezením. Místo kiosku s posezením vznikne
pódium pro muzikanty se zázemím.
Místo části domu č.9 plánujeme v přízemí obchod se smíšeným zbožím, v patře
nájemní byt a ve dvorním traktu garáž na
obecní stroje.

Kovalovický zpravodaj
Čeká nás tedy dost náročný úkol, který je nevyhnutelný. Předběžné náklady
na výše uvedené stavební úpravy jsou odhadnuty na 20.mil Kč.
V měsících září-říjen proběhla generální oprava toalet včetně nových rozvodů
odpadů, vodovodu, elektřiny v restauraci
Na Tvrzi. Stávající toalety neodpovídaly současným požadavkům a snižovaly

Před opravou
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kvalitu citlivě zrekonstruovaných ostatních prostor restaurace. Náklady ze strany
obce činily zhruba 260.000,- Kč, zhruba
100.000,- Kč hradili nájemci restaurace
manželé Koudelkovi. Konečně se naplnilo
známé rčení “ podle záchodů poznáš hospodu“.
Závěrem Vám všem přeji příjemné
a pokud možno klidné prožití svátků vá-

nočních. V roce 2019 mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti. Děkuji všem za spolupráci
i přízeň, věřím, že bude přetrvávat i nadále!
Milan Blahák, starosta obce

Po opravě

OMLUVA
V minulém čísle Zpravodaje ve Výpisu z usnesení zápisu č.25/2018 - usnesení o stížnosti na rušení nočního klidu provozem zahrádky
restaurace, došlo zveřejněním iniciálů stěžovatele k navedení na jinou rodinu, která nemá se stížností nic společného. Tímto se dotčené rodině omlouváme. Vzhledem k nařízení GDPR obec nemůže zveřejnit Vaše osobní údaje. Děkuji za pochopení!

MŠ KOVALOVICE
ADVENT VE ŠKOLCE
Víte, na co se v prosinci ve školce všichni moc těšíme a proč?
Protože nás každý den až do Štědrého dne čeká malé překvapení v adventních kalendářích, které máme v obou třídách.
Protože ve čtvrtek 6. 12. přivítáme ve školce vzácnou návštěvu.
Někdo se bojí, jiný se těší, ale všichni víme, že Mikuláš je rozhodně
hodný pán a i když nás napomíná, obdarovat nás nezapomíná…
Protože v dalším týdnu, ve čtvrtek 13. 12., pojedeme se šumickou školkou na předvánoční koncert do pozořického kostela.
A to nejdůležitější ze všeho nastane v pondělí 17. 12., to budeme mít předvánoční vystoupení v sále radnice, kde ukážeme všem
našim blízkým živý betlém a k tomu zazpíváme spoustu koled. Třeba si s námi zazpívají i rodiče!
Po vystoupení pak hurá! na jarmark s krásnými výrobky nejen
od našich maminek. Na něj Vás všechny srdečně zveme, protože
bude co obdivovat a z čeho vybírat.
No a potom už jen několik prstíků a… přijde kdo? Přece Ježíšek. A na toho se těšíme úplně nejvíc!
Hana Musilová
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KOUZELNÍK V MŠ

VÝLET NA ZÁMEK V ROSICÍCH

Jedno listopadové dopoledne jsme prožili úplně jinak. Naše
děti nám předvedly takové kousky, ze kterých se tajil dech nám divákům i dětem samotným. A nad tím vším šéfovalo zkušené DUO
WALDINI. Amálce se podařilo vykouzlit živého bílého králíčka.
Biance, Julince a Viktorce zase rozmnožit kovové penízky. Všichni
jsme koukali, jak z papírové holubičky vložené do knihy najednou
vylétla krásná živá bílá holubice. Děti z údivu zapomněly zavřít pusinky a ve třídě se ozývalo: „To je snad opravdovský kouzelník…“
Bohdana Vlčková

A nyní už se přiblížil čas, kdy pojedeme na předvánoční výlet
na zámek v Rosicích. Jsme zvědaví, jaké bude vánoční divadelní
představení „Betlém“. Protože hrajeme živý betlém i ve školce,
tak už děti ví, jaké postavy se v betlémě objeví. A protože mají
děti moc rády hračky, nenecháme si ujít výstavu hraček a betlémů. A co se nám podaří vyrobit? Však uvidíte, co přivezeme
z tvořivé vánoční dílničky.
Bohdana Vlčková

PODĚKOVÁNÍ
Mockrát děkujeme mamince dvojčátek – Nikolky a Kamilky
za příjemně prožité dopoledne s projížďkou na koni.

DIVADLO
V pátek 16. 11. 2018 do naší mateřské školy zavítalo hudební
divadlo s programem Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme. Celý
program byl protkán písničkami z Večerníčků. Děti rozeznávaly
písničky a melodie a formou soutěže určovaly, ke které pohádce
která patří. Součástí programu bylo také poučné povídání o hudebních nástrojích. Účinkující seznámili děti jak s těmi současnými, tak také s historickými, které se používaly v dřívějších dobách.
Dětem se představení velice líbilo, odměnou pro divadelní herce
byl hlasitý potlesk. Už teď se těšíme na další vystoupení.
Soňa Hromková

CO VŠECHNO SBÍRÁME V MŠ?
Ve vstupní chodbě školky hned za skříňkami dětí stojí nádoby na sběr odpadu. Sbíráme drobný elektroodpad, baterie všeho
druhu, tonery a cartrige. Do čtvrté nádoby můžete dávat hliník.
Hliník sbíráme tento:
Al plechovky (dobře sešlápnuté, označené Al; pozor, některé jsou Fe)
Al šroubovací víčka ze skleněných lahví
Al víčka od zavařovacích lahví
Al žaluzie
Nepatří sem: Hliníkové fólie, např. alobal, víčka od jogurtu.
Pokud se chcete připojit i vy, budeme rádi. Sbíraný materiál
můžete nosit každý 1. pátek v měsíci (současně probíhá i sběr
papíru) nebo poslat po rodičích našich dětí kdykoliv.
Děkujeme, že sbíráte s námi.
3
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VESELÉ DÝŇOVÁNÍ
Byl krásný podzimní den, sluníčko mělo ještě dostatek síly, aby
nás zahřálo a paní učitelky se společně s dětmi a jejich rodiči setkali na zahradě mateřské školy.
Důvod byl prostý, vyzdobit si naši školičku veselými oranžovými dýněmi.
Práce nám šla skvěle od ruky. Vydlabávali jsme i nevydlabávali, někteří jen zdobili a vskutku, dýňové kouzlení se nám povedlo.
Objevili se zde piráti, pavouci a různá strašidla a zvířátka z dýní.
Všichni měli ze své práce upřímnou radost a hlavně děti se těšily ze svých výtvorů, se kterými se rády před školkou vyfotily.
Už se opět těšíme na příští rok, kdy se setkáme při veselém dýňovém tvoření.
Petra Stejskalová

PODĚKOVÁNÍ
Vážení rodiče, prarodiče a ostatní příznivci naší školky,
děkujeme Vám za spolupráci při společných akcích, za nákup vánočních dárků pro děti, za finanční příspěvky na vánoční dárky
a také za výrobky, díky kterým se může předvánoční jarmark uskutečnit.
Děkujeme Vám, protože bez Vás by to nešlo.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a ve všem úspěšný rok 2019.
Kolektiv MŠ

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ŠKOLA V PŘÍRODĚ ČEŠKOVICE
V průběhu listopadu jsme se zúčastnili plavecké školy v přírodě, která proběhla v krásném prostředí nedaleko Sloupu. Příjemné počasí nám dopřálo mnoho zábavy. Věnovali jsme se turistice, hrám, zábavě i plavání, kde jsme trénovali různé techniky.
Neopomněli jsme ani plaveckou bezpečnost a historii. Oslovila
nás i nádherná příroda Sloupsko – šošůvských jeskyní. Z rozhledny jsme se podívali na svět pěkně z výšky, navštívili jsme
místa dávného hradního opevnění a také jsme se trošku učili.
Měli jsme stále o zábavu postaráno.
Kateřina Šujanová
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PROJEKT 100 LETÉ KOŘENY

ZÁLOŽKA DO KNIH

Rok 2018 se nese ve znamení významného výročí – vzniku
Československa. Tuto událost jsme si ve škole s dětmi připomínali celý podzim nejen povídáním, ale i mnoha dalšími aktivitami.
Jednou z nich byl výukový program 100 leté kořeny, kterého se
účastnili naši nejstarší žáci – 4. a 5. ročník.
Děti společně diskutovaly, kým jako národ jsme, co nás
spojuje a jaké jsou naše kořeny. Všichni teď vědí, že stejně jako
strom, i národ má své kořeny, kterých se musí držet, protože bez
nich by nepřežil. Žáci využili své znalosti z vlastivědy i všeobecný přehled a připomněli si naše významné osobnosti, události
i hodnoty, na kterých náš národ stojí. Děkujeme p. Chlubnové za
realizaci tohoto programu.
Lenka Soukupová

Po velmi dobrých letitých zkušenostech s projektem „Záložka do knihy spojuje školy“ se jej v letošním roce naše školní
družinka opět účastnila, a to již po osmé. Partnerem nám byla
Církevní ZŠ sv. Martina v Radoticích. Spolupráce byla bezproblémová, plynulá a příjemná. Zadané téma „Pohádky, bajky, pověsti
a příběhy neznají hranice“ jsme se snažili naplnit a fantazie dětí
nebrala konce. Rozličnými technikami vznikaly zásluhou malých
výtvarníků kouzelné záložky s příběhem. V rámci projektu však
nezůstalo jen u tvoření. S partnerskou školou ze Slovenska, jejich
obcí i slovenskou krajinou jsme se seznamovali prostřednictvím
webových stránek. Četli jsme úryvky z knih ve slovenském jazyce
a čtenému textu jsme bez problémů porozuměli.
Ke konci projektu jsme hotové záložky vyfotili, zabalili spolu
s poutavou knihou, sladkostmi, osobním dopisem, propagačními
materiály o škole a obci a balíček zaslali partnerské škole. Výroba záložek přinesla dětem nejen radost z tvoření, ale i příjemný pocit, že někoho obdarovaly, potěšily a záložky budou sloužit
v rozečtených knihách slovenských přátel.
Tamara Kalábová

BESEDOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
Paní knihovnice ve spolupráci s obecním úřadem připravila
řadu besed pro naše žáčky. Páťáci byli pozváni na besedu s malířem a spisovatelem Pavlem Čechem. Dozvěděli jsme se, jak vznikají jeho obrazy, kde bere inspiraci pro příběhy ve svých knihách,
ale i třeba to, jak si vyrobil batoh z kůže, namaloval na něj obrázky s indiánskými motivy a jako držátko použil srnčí parůžek.
Vyprávěl nám o knihách, které miluje už od dětství a nechával
děti hádat, o které příběhy se jedná. Překvapilo ho, že děti znaly
knihy Julese Verna a pochválil je za jejich literární přehled. Také
jsme si povídali o ceně přátelství a o tom, co je v životě důležité.
V besedování jsme pokračovali i po vymezeném čase a myslím,
že hezký zážitek měly nejen děti, ale i pan spisovatel.
Miriam Lerchová

"MOJE OBEC - MOJE MĚSTO - MŮJ KRAJ
ZA 100 LET"
V naší knihovně probíhala během podzimu celá řada akcí na
podporu čtení, včetně besed či autorských čtení se spisovateli,
nebo setkání s místní paní kronikářkou paní Pospíšilovou a i jinými pamětníky.
Zaujala nás výzva k soutěži, která nesla název "Moje obec moje město - můj kraj za 100 let". K velkému překvapení knihovnice paní Puklové se zúčastnilo mnoho žáků naší školy. Mladší
děti přispěly do výtvarné kategorie a starší do kategorie literární.
Porota knihovny nominovala vítěze soutěže, kteří byli oceněni na
společném setkání. Žáci nám své práce osobně představili, některé z nich můžete zhlédnout v knihovně v rámci malé vernisáže.
Hana Kleisová
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ODPADOVÍ SKŘÍTKOVÉ
Pod záštitou Krajského úřadu Jihomoravského kraje se v listopadu pro děti pořádala literární a výtvarná soutěž s názvem
„Recyklíček“. Hlavní témata byla: odpady, znečišťování přírody,
recyklace, atd. Jako inspirace nám posloužila kniha od Hanky
Hosnedlové a Zdeňky Študlarové s názvem Odpadoví skřítkové.
Zveřejňujeme malou ochutnávku od Hanky Horákové ze
3. třídy z naší školy:
Třídicampr úklidový
Jednou ráno se malý skřítek Třídicampr probudil a oblékl si
svůj zelený oblek s hnědým opaskem a čtyřlístkem na klobouku.
Chystal se jít na obvyklou procházku do lesa, když vtom zazvonil
jeho telefon. Volal jeho kamarád z města Hlídáček. Říkal: „Ahoj
Třídicampre, mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Kterou
chceš slyšet první?“„Asi tu dobrou,“ odpověděl Třídicampr. „Tak

jo, takže už tě zase potřebujeme, město je zamořený odpadky.“„Super, a ta špatná?“ zeptal se Třídicampr. „No, že musíš hned
přijít.“(Třídicamprtotiž třídí odpadky a dává je do popelnic.) Třídicampr nasedl na svého poníka a jel. Když vystoupil, pomyslel
si:„Tady to vypadá jak v chlívku, musím to tu uklidit.“ Ale nevěděl, kde začít, měl na výběr dvě možnosti: stavící se nemocnice na
začátku města nebo v parku na konci města. „Myslím, že v parku
to bude lepší, protože tam bude menší hluk.“A začal s uklízením.
Všechny lidi, co tam zrovna byli, poprosil o pomoc. Nakonec to
přece jen uklidili, i v parku i u nemocnice, prostě v celém městě.
(Lidi v těch odpadcích už skoro nemohli dýchat a dostávali žloutenku, zkrátka končili v nemocnici.) Takže mu postavili za odměnu sochu a slíbili, že už budou třídit odpad. A už nikdy v tom
městě nebyl ani jeden papírek na zemi, protože už nikdo nechtěl
skončit kvůli odpadkům v nemocnici. A ti, co mu pomáhali, na
to ještě nezapomněli, protože od Třídicampra dostali diplom za
pomoc s úklidem.

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Sběr papíru
Opět jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí
šumičtí spoluobčané. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli nakoupit dětem drobné odměny a různý výtvarný materiál.
Zdravá pětka
Pozvali jsme do školy paní lektorku, která nám v programu
Zdravá 5 vysvětlila zásady zdravého životního stylu především
v oblasti stravování, proč jsou některé potraviny pro nás nezdravé, dozvěděli jsme se více o zdravém jídelníčku a o nakupování.
Už víme, že díky pravidelnému jídlu s dostatkem ovoce a zeleniny
se budeme cítit lépe, budeme se lépe soustředit nejen na školu, ale
i na věci, které nás baví.
Páťáci se učili základům programování
Letos jsme se již potřetí zapojili do projektu Evropský týden
programování. Cílem kampaně je ukázat, že programování není
jen záležitostí úzké skupiny odborníků, propagovat jej mezi lidmi
a ukázat, že může posloužit k realizaci mnoha tvořivých nápadů.
Náš dopolední minikurz programování děti doslova nadchl. Děkujeme panu Radimu Benkovi za výuku i trpělivost.
Prvňáčci v knihovně
Navštívili jsme šumickou knihovnu. Paní Puklová nám povídala o knížkách a jak se knihy půjčují. Také nám některé dětské
knížky ukázala. Na závěr byly děti pasovány na malé čtenáře.

D llší b
Další
beseda
d
Paní Puklová pozvala do naší knihovny spisovatele Zdeňka Železného. Naši druháčci si prohlédli jeho knihy, zkoušeli veršovat a zpívat.
6

Vystoupení dětí
V říjnu jsme rádi přijali pozvání do šumické sokolovny
a zahráli jubilantům na jejich setkání. V listopadu jsme zahráli
našim nejmenším spoluobčánkům na jejich slavnostním vítání
na obecním úřadě. Příležitostný sbor našich malých zpěváčků
a recitátorů také přispěl svým vystoupením k příjemné atmosféře
při sázení lípy u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky.
Prosincová vystoupení už patří k tradičním, baví nás zpívat, hrát
i recitovat jak na výstavě betlémů tak při rozsvěcování vánočního stromu. Ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování
všem, kteří se podíleli na přípravách zmíněných vystoupení.
Mikulášská nadílka
Každý rok se žáci páté třídy těší, až na ně přijde řada a navštíví
ostatní kamarády ze školky a školy jako parta Mikuláše a jeho pomocníků. Nejinak tomu bylo i letos a Mikuláš přišel a naděloval.
Další předvánoční akce
Těšíme se na setkání dětí, rodičů a paní učitelek v naší škole,
které patří k oblíbeným a vždy vydařeným. Pojďme se v předvánočním shonu sejít, popovídat si u kávy, třeba si i trochu zazpívat
a strávit příjemný adventní čas společným tvořením.
Přijali jsme pozvání Základní a Mateřské školy Pozořice na
adventně vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Pozořicích, na kterém vystoupí Musica animae a Žesťové kvinteto.

Vážení a milí, dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce všechno dobré, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů.
Olga Růžičková
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TJ SOKOL KOVALOVICE
NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
V závěru roku jsme zaznamenali zvýšení zájem o naši tělocvičnu, takže je potěšující, že v současné době je využívána
prakticky denně, a to nejen pro badminton, ale i pro další sportovní disciplíny.
Naší poslední akcí byl tradiční „burčákový turnaj“ smíšených dvojic v badmintonu, kterého se zúčastnilo 11 dvojic.

Informaci o jeho průběhu je věnován samostatný příspěvek.
Z plánovaných akcí bychom chtěli
zmínit tradiční Vánoční turnaj ve stolním
tenisu, který se uskuteční ve čtvrtek 27. 12.
2018. Začátek je ve 13:30 hod., startovné
30 Kč. Všichni příznivci stolního tenisu
jsou srdečně zváni.

Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem členům za jejich činnost, příznivcům jednoty za pomoc, sponzorům za jejich příspěvky a popřát všem pevné zdraví
a spokojenost v roce nastávajícím.
Miroslav Vlach,
starosta TJ

BURČÁKOVÝ TURNAJ
Letošní „Burčákový turnaj“ v badmintonu smíšených dvojic
byl vzhledem k přesunutému termínu spíše dušičkový. Burčák
tam sice k dispozici byl, pravda trochu archivní.
Protože se letošního ročníku zúčastnilo 11 dvojic, bylo nutno
posunout jeho začátek na pravé poledne. Stejně tak bylo nutno
upravit propozice turnaje tak, aby bylo možno odehrát co nejvíce
zápasů v přijatelném hracím čase 6 – 7 hodin.
Řady našich hráčů posílily 2 hráčky z Viničných Šumic,
4 hráči z Mokré, 1 z Brna a 1 z Pozořic. Mezi nimi nejvíce zaujal
Jan Fiala se svou technickou a dostatečně razantní hrou. Bohužel
chybou v rozřazovací části turnaje se spolu Evou Lvovou nedostali do bojů o medaile. Spodní část „pavouka“ však zvládli dokonale.
V ženské polovině startovního pole zcela suverénně vládla Katka Plevová a spolu Tomášem Dudkem turnaj vyhrála. Na
druhém místě se umístila dvojice manželů Žemlových, kde pečlivou hru v rozhodujících okamžicích tvrdil svými smeči Standa. Na třetím místě skončila stabilně „pódiová“ dvojice manželů
Stejskalových, v níž v obranné fázi byla partnerka téměř „neprůstřelná“. Bramborová medaile pro Radku Viktorinovou a Miloše
Antonického byla adekvátní jejich výkonu Do nejlepší šestky se
z místních ještě dostala Renata Andrysíková a Patrik Lev.

Hosté, byť jejich účast byla přínosem, se do závěrečných bojů
nekvalifikovali. I tak přispěli k vyrovnaným a zajímavým soubojům na slušné úrovni.
Po vyhlášení výsledků následovala společenská část setkání, která začínala vynikajícím „masem na pánvi“. K dobré večerní náladě
přispěl již dříve zmiňovaný burčák a sladkosti, které připravily sami
hráčky. Doprovodný program - lukostřelbu využily hlavně děti.
Finančně byl turnaj zajištěn startovným a sponzorskými dary.
Těšíme se, že příští turnaj přivítá více místních hráčů a hráček,
organizačně jsme na rozšíření počtu účastníků připraveni.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal

SDH KOVALOVICE
KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
Jak bylo v minulém zpravodaji avizováno, nadále pokračuje
činnost kroužku malých hasičů. Během podzimních a zimních
měsíců se s dětmi scházíme vždy v pondělí v tělocvičně na Sokolovně na Biotopu. Vzhledem k nabitým termínům a vytíženosti tělocvičny se kroužek koná v termínu jednou za čtrnáct dnů.
V rámci kroužku jsme se plně zaměřili na pohybové aktivity dětí,
s cílem naplno využít sportovního vybavení a zázemí, které tělocvična poskytuje. S dětmi se naplno věnujeme jak skupinovým
hrám, tak i individuální tělesné aktivitě. Ze skupinových her si
děti oblíbily zejména vybíjenou, košíkovou a sálový fotbal. Individuální cvičení dětí je zaměřeno na celkovou tělesnou zdatnost
a pohybová cvičení. S dětmi po řádné rozcvičce trénujeme např.
šplh na laně, cviky na žíněnkách, na žebřinách, zkrátka vše, abychom se pořádně protáhli, zapotili a posílili fyzickou zdatnost.
Vše je organizováno tak, aby se děti pohybem především bavily,
což snad potrvrzuje velký zájem dětí a pravidelná hojná účast,
čítající kolem patnácti dětí prvního stupně a předškolního věku.

Fotografie z činnosti a další informace najdete na naší facebookové skupině“ Malí Hasiči Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda,
vedoucí kroužku
7
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VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO
Během podzimu a zimy nezahálí ani výjezdová jednotka SDH
obce. Členové jednotky se pravidelně schází a aktivně podílí na
zajištění připravenosti a údržby techniky a věcných prostředků
požární ochrany, nebo v rámci pravidelného odborného školení a výcviku. Koncem října se pět členů jednotky zúčastnilo
odborného školení nositelů dýchací techniky, které proběhlo ve
výcvikovém zařízení v Tišnově. Školení bylo zaměřeno v teoretické části na legislativu spojenou s povinnostmi nositelů DT,
dále na praktickou obsluhu a údržbu izolačních dýchacích přístrojů a v nejdůležitější, praktické části na samotný výcvik práce
hasiče s dýchací technikou. Zařízení Tišnov je vybaveno cvičným
polygonem, simulující prostory bytové jednotky, ve kterých, za
nulové viditelnosti, v zakouřeném prostředí, proběhl výcvik zaměřený na průzkum neznámých prostor a vyhledání pohřešovaných
osob. Kurz byl zakončen zkouškou před odbornou komisí. Dlužno podoktnout, že všech pět členů jednotky absolovovalo výcvik
úspěšně a všichni účastníci nabyli nových zkušeností, dovedností
a potřebné odbornosti. Naše jednotka je tak v případě požárů, nebo
úniků chem. látek, oprávněna využívat dýchací techniky k práci.

Koncem října byl jednotce v odpoledních hodinách nahlášen
požár a vyhlášen poplach. Naše jednotka spolu se stanicí HZS
Pozořice vyjela k nahlášené události, která byla nakonec vyhodnocena jako planý poplach, nenahlášené pálení. Zde bych rád
upozornil občany na možnost nahlášení pálení klestí, zbytků organického rostlinného původu apod. na portále HZS JmKraje.
V jednoduchém formuláři lze velmi jednoduše zadat kontaktní
údaje na osobu, která pálení provádí, uvést čas a lokalizovat na
mapě, kde k pálení dojde. Profesionální hasiči tak mají možnost,
před případně zbytečným výjezdem, si ověřit, zda jde skutečně
o požár, nebo právě nahlášené pálení. Ušetří se tak čas a marná
práce hasičů, kteří by mohli být v danou chvíli potřeba jinde.
•
Buď tedy v odkaze „Pálení klestí“ na stránkách www.
firebrno.cz
•
Nebo na stejných stránkách přímo ve formuláři https://
paleni.izscr.cz/
Koncem listopadu se naše jednotka zúčastnila praktického
odborného školení v průmyslovém areálu bývalých závodů ÚP
Bučovice. Cvičení proběhlo pod vedením plk. Ing. V. Kováře
z ředitelství HZS Vyškov a stanice HZS Bučovice. Spolu s jednotkami, SDH z Pozořic, Viničných Šumic, Brankovic a Mokré-Horákov jsme pod odborným vedením profesionálů provedli výcvik
na několika stanovištích námětově různě zaměřených, kde každá
jednotka pracovala samostatně se svou technikou. Získali jsme
a hlavně prakticky procvičili činnost hašení z nastavovacího žebříku a práci ve výškách, techniku práce s proudnicí, zdravovědnou přípravu a práci s dýchací technikou při vyhledávání osob
v neznámém prostředí. Praktické cvičení bylo velmi přínosné, takováto cvičení jsou nenahraditelnou součástí odborné přípravy,
kde se teoretické znalosti uplatní v praxi.
Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a konci letošního
roku, bych chtěl všem členům jednotky poděkovat za obětavou práci
v jednotce. Myslím si, že v letošním roce se povedlo udělat obrovský
kus práce. Všem občanům, bych rád za výjezdovou jednotku a SDH
Kovalovice, popřál krásné a pohodové vánoční svátky.
Ing. Jaromír Šmerda, zást. velitele JSDHo

SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický i řadou výprav do podzimní přírody. Členové našich oddílů
podnikli výpravy na Jelenici, Králický Sněžník, skautský srub
v Brně-Lesné, na Kaprálův Mlýn a uspořádali bitvu o Vildenberk.
O posledních dvou akcích se dozvíte více níže..
I na vánoční prázdniny chystáme řadu výprav do přírody,
na výstavy a podobně. Ale také jako v minulých letech se před
Vánocemi aktivně zapojíme do roznášení Betlémského světla,
krásného symbolu porozumění mezi lidmi, a po Novém roce do
Tříkrálové sbírky. Betlémské světlo převezmou naši skauti letos
v Linzi v sobotu 15. 12., občané našeho městyse ho budou moci
získat na sousedském štědrovečerním setkání u Jezerské zvonice
24. 12. v 17 hodin, nebo se mohou napsat na úřadě našeho městyse a skauti jim ho donesou před Vánocemi domů.
A hlavně se chceme v družinách věnovat výchovné práci dětí
podle skautských stezek.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají a podporují nás. Všem přejeme krásné a klidné Vánoce a vše dobré
v novém roce 2019.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska
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V neděli 4. 11. se uskutečnil již 4. ročník bitvy o Vildenberk.
Letošní účast byla za dobu, co se akce pořádá, zdaleka nejvyšší –
dorazilo na dvacet bojovníků. Bitvu zasazujeme vždy do období
třicetileté války, konkrétně do roku 1645 a obléhání Brna švédskou armádou. Boj se vede kuličkami vyrobenými z novinového
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papíru a k obraně slouží štíty mající předepsanou velikost. Kluci si
tak mohou střídavě vyzkoušet dobýt vysoký vrchol Vildenberka,
nebo naopak útoky na něj odrážet. Především pro útočníky to není
žádná procházka růžovým sadem. Vy, kteří okolí zříceniny znáte,
dobře víte, že i po letech jsou patrné hluboké hradní příkopy.
K radosti všech bojovníků se po předchozích deštivých dnech
počasí razantně změnilo tak, že mnohým z nás stačilo pouze krátké tričko. Bitvy měly několik zakončení. Jedno z nich bylo například dobytí Vildenberku a následné zabodnutí švédské vlajky vedle
vlajky moravské, což bylo strategicky a časově náročnější, než když
měli Švédové za úkol pouze dostat se k vlajce a té se pak dotknout.
V druhém případě tedy stačilo podniknout jeden povedený útok
a bitva skončila do několika minut od vyhlášení boje.
Tentokrát jsme vydrželi bojovat s chutí až téměř do tmy,
k čemuž přispěl i fakt, že se akce konala trochu netradičně na
podzim. Těšíme se na další ročník a doufáme ve stejnou, ne-li
vyšší účast.
Marek Šmerda – Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice

Program obsahoval spoustu kolektivních her a aktivity spojené s poznáváním přírodnin. Světlušky si dále také mohly osvojit
základní kuchařské dovednosti při pomoci s přípravou oběda.
I když nám počasí moc nepřálo, výprava byla plná nových zážitků, dovedností a smíchu.
Jana Skládaná, zástupkyně vůdce střediska
a vůdkyně 1. dívčího oddílu Pozořice

Od začátku školního roku se pozořický dívčí oddíl rozrostl
o 16 světlušek (9 z Pozořic, 4 z Viničných Šumic, 2 z Kovalovic
a 1 ze Sivic), které v současné době tvoří zcela novou družinu. Na
začátku listopadu vyrazily na svoji první výpravu, která se konala
na Kaprálově Mlýně v údolí Říčky nedaleko Ochozi u Brna.

MYSLIVCI
Vážení spoluobčané.
V posledních několika letech se na
myslivce a myslivost pohlíží tak nějak
s opovržením, a to především ze strany
obyvatel měst, kteří jsou téměř celý svůj
život odtržení od reality přírodních zákonitostí. Stačí, když jim nějaký aktivista
naznačí, že myslivci jsou jenom vrahy „nevinných zvířátek“, a oni pak, aniž by měli
zájem dozvědět se o myslivosti něco více,
šíří nevraživost vůči myslivcům neuváženě dále. Ale stejně, jako nevyčítáme usmrcení chovaných zvířat chovateli dobytka,
drůbeže či králíků, je to i u myslivosti jen
nezbytnou součástí dané činnosti.
Lze jen doufat, že rostoucí zájem lidí
z města o návrat zpět na venkov povede
k většímu zájmu o přírodu. Škoda jen, že
v rámci tohoto pozitivního jevu vznikají
problémy kvůli nutnosti respektovat omezení ukládaná některými zákony.
Co je tedy „myslivost“?
Pro většinu z nás se jedná o volnočasovou aktivitu, která se dá přirovnat k rybářství nebo včelařství. Také se dá říci, že se
jedná o celoroční péči o zvěř ve svěřeném
úseku, v tzv. honitbě. Nicméně všechny
tyto volnočasové aktivity podléhají speciálním zákonům, které je nutné dodržovat.
V případě provozování myslivosti se jedná o zákon o myslivosti, zákon o ochraně
přírody a krajiny, a jelikož mohou myslivci
nosit a používat lovecké zbraně, také o zákon o zbraních a střelivu. Jelikož myslivci

při své činnosti také rozhodují o životě
a smrti, musí být myslivost především o vysoké odbornosti a ještě větší odpovědnosti
vůči veškerým živočichům ve volné přírodě
a samozřejmě také vůči spoluobčanům.
Hlavním smyslem „myslivosti“ je však
získání informací o způsobu života (tj. počet, rozmnožování, přírůstek mladé zvěře,
denní, a noční aktivita, příjem potravy,
druh potravy, biotop) každého konkrétního druhu savců a ptáků. Teprve potom,
na základě těchto zjištěných poznatků,
může myslivec zasahovat do jejich populace podobně, jako každý hospodář reguluje počty chovaných zvířat v rámci chovu
podle toho, kolik je schopen jich uživit
a ustájit. Myslivec své svěřence ale nemůže
zavřít do chléva či do ohrady. Při vyšších
stavech a zejména tam, kde přemnožení
určitého druhu může vést ke škodám na
zemědělských a lesních kulturách, mu
pak nezbývá než určité druhy lovit, a tak
snižovat jejich stav. U druhů, kde početní
stavy klesají, se naopak snaží o konkrétní
opatření umožňující zvýšení počtu kusů.
V současné době, tj. v době stálého
a rychlého úbytku drobné zvěře, je hlavní
prioritou místního mysliveckého spolku
tento nepříznivý trend zastavit nebo omezit. Taková opatření provádíme již od roku
1995. Základním a prioritním opatřením
v rámci daných možností je zlepšování životních, pobytových a krytových podmínek pro konkrétní druh. Jde o to, vytvořit

v určitých lokalitách místa, kde se může
zvěř rozmnožovat, kde má ke svému vývoji potřebnou a dostatečnou potravu a kde
je chráněná před nepříznivými klimatickými podmínkami, před predátory, zemědělským hospodařením (stroje, chemie)
a rušením ze strany neukázněných lidí
a jejich domácích mazlíčků. K tomu je zapotřebí dostatek lidí ochotných obětovat
svůj volný čas a investovat do takové činnosti své finance, což je v současné době
téměř nesplnitelný požadavek. Stále je
v našem okolí dost lokalit vhodných
k úpravě s cílem vytvořit vhodné životní
podmínky pro všechny druhy drobné zvěře. Samozřejmě takováto opatření pomohou nejen drobné zvěři, ale veškeré drobné fauně (tj. savcům, ptákům, užitečnému
hmyzu i obojživelníkům).
Do námi upravených lokalit vypouštíme koroptve, bažanty a divoké králíky za
účelem zvýšení jejích kmenových stavů
v honitbě. Myslím si, že se nám zvyšování kmenových stavů bažanta a divokého
králíka poměrně daří, především bažanti
se v současné době ozývají ze všech částí
honitby, což asi všichni vnímáte. Divocí
králíci se zatím drží jen v jedné lokalitě,
protože u nich dochází k velkým ztrátám
z důvodu predačního tlaku jak od šelem,
tak od dravců. Bažantů odchováváme
a vypouštíme každoročně 300 až 400 kusů,
divokých králíků 30 až 50 kusů. Zatím se
vůbec nedaří obnovit kmenové stavy ko9
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roptve polní. V letošním roce jich bylo
v honitbě v měsíci září vypuštěno 175 ks, za
5 let celkem cca 800 ks a stále není jisté, zda
se nám už daří udržet životaschopnou populaci v honitbě. Po pěti letech a určitých
opatřeních se opět začíná blýskat na lepší
časy ohledně populace zajíců. Myslím, že
v současné době není problém zajíce v naší
honitbě uvidět. Říká se, že zajíc je indikátorem zdravého životního prostředí, tak věřme, že to v přírodě kolem nás ještě není tak
špatné. Nicméně stále je co zlepšovat.
Ve snaze podpořit zájem dětí a mládeže o dění v okolní přírodě a poznávání pří-

4/2018
rodních zákonitostí v návaznosti na myslivost uspořádal náš myslivecký spolek
spolu s vedením obce jako již každoročně
v měsíci červnu, který je od r. 1959 nazýván měsícem myslivosti, tzv. „dětský den“
v Kovalovicích v krásném areálu biotopu.
Možná si někteří položíte otázku, proč
je měsícem myslivosti zrovna červen. To
proto, že se v tomto období rodí mláďata
většiny savců i ptáků. U příležitosti dětského dne měly děti příležitost prohlédnout si
vycpaná zvířata a ptáky, kteří se vyskytují
v malém či větším množství v přírodě
v okolí našich obcí. Účast byla jako každo-

ročně veliká, cca 120 dětí, a z jejich přístupu
bylo zřejmé, že jde o téma, které děti oslovuje.
Vážení spoluobčané, na závěr tohoto
příspěvku si dovolím Vám jménem mysliveckého spolku poděkovat za vstřícnost
vůči naší činnosti a popřát Vám všem
klidné, pohodové a ve zdraví prožité svátky vánoční.
Stejně jako všichni mí kolegové myslivci, i já se těším na případnou spolupráci
v následujícím období.
Luděk Šmerda
Dáša Petrová

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Rád bych zde pokračoval v prezentaci dokumentu papeže Františka s názvem
Amoris laetitia (Radost z lásky) týkajícího
se podstaty manželství a lásky v rodině.
Tento dokument František vydal v roce
2016 a je určen rodinám i všem lidem dobré vůle dnešní doby. Papež v tomto dokumentu na jedné straně připomíná základní neměnné hodnoty týkající se podstaty
manželství a rodinného života, na straně
druhé nabízí cestu, jak tyto hodnoty žít
a uskutečňovat v dnešní době.
Sedmá kapitola z celkového počtu
devíti, kterou bych chtěl představit dnes,
hovoří o tom, jak posílit výchovu dětí.
Připomíná nezastupitelnou odpovědnost rodičů za mravní rozvoj svých dětí
a je nejlepší, když rodiče tuto odpovědnost naplňují, jak papež píše: „vědomě,
s nadšením, rozumně a přiměřeně“. Zde
je potřeba si položit tyto tři otázky: 1)
Kdo se dětem stará o rozptýlení a zábavu? 2) Kdo proniká do jejich domovů
prostřednictvím televizních obrazovek?
3) Komu rodiče přenechávají své děti v
jejich volném čase? Jedině chvíle, které s
dětmi rodiče stráví a kdy s nimi jednoduše
a s láskou mluví o důležitých věcech, a
zdravé příležitosti, které jim vytvoří k trávení jejich času, umožní zamezit škodlivé invazi do jejich dětských duší. Stále je
zapotřebí rodičovské bdělosti, tedy nikdy
není zdravé nechávat děti sobě samotným.
Ovšem tomu je třeba dobře rozumět: Neznamená to neustále kontrolovat dítě, kde
se právě nachází, a sledovat každý jeho
pohyb. Hlavní věc není, kde se nachází
fyzicky a s kým je právě v této chvíli, nýbrž kde se nachází v existenciálním smyslu, tzn.: kde stojí z hlediska svého přesvědčení, svých cílů, svých přání a plánu
svého života. Proto klade papež rodičům
otázky: Snažíme se zjišťovat, kde jsou děti
10

skutečně na své životní cestě? Kde je skutečně jejich duše? Víme to? A především:
chceme to vědět? Výchova není pouze věc
genetického růstu. Je to vždy novost a originalita určená také (ne)vírou, kulturou
a různými dalšími okolnostmi. Je proto
nezbytné, aby - nás dospělé - každé dítě
překvapovalo svými plány, které pramení
z jeho svobody, jež boří naše schémata.
A je dobře, že se to děje! Když dítě necítí, že je pro své rodiče vzácné a jedinečné,
přestože je nedokonalé, nebo nevnímá, že
o něj mají upřímnou starost, působí mu to
hluboké rány. Takový nedostatek, taková
afektivní opuštěnost působí dítěti bolest,
která je hlubší než případné pokárání.
Rodičovská role zahrnuje výchovu dětské
vůle, rozvíjení dobrých návyků a afektivních sklonů k dobru. Je třeba zde uplatnit
vnímavost dětí a jejich vlastní způsob řeči.
Kromě toho se má tato výchova provádět
tzv. induktivním způsobem, tedy aby dítě
samo mohlo objevit důležitost určitých
hodnot, principů a norem, a ne aby se mu
vnucovaly jako nesporné pravdy. Je třeba
také rozvíjet dobré návyky. Návyky získané v dětství mají pozitivní funkci, protože
umožňují, aby se důležité vnitřně osvojené hodnoty projevovaly navenek zdravým
a pevným chováním. Je důležité vést dítě
k vlastní zodpovědnosti a to úměrně jeho
věku, chtít po něm patřičnou dávku úsilí
(neřešit vše za něho), ale zároveň nepřepínat jeho fyzické i duševní síly. Při nabízení
hodnot je třeba dělat malé trpělivé kroky,
postupovat různými způsoby s ohledem
na věk a konkrétní možnosti dítěte a nechtít použít strnulé a nepružné metody.
Lidská svoboda potřebuje být vedena
a stimulována, protože když je ponechána
sama sobě, nemůže být zaručeno její zrání. Rodina je první školou lidských hodnot, kde se člověk učí správně užívat pravé

svobody. K tomu patří i kritické rozlišování informací z různých komunikačních
prostředků. Také to znamená nepřenášet
digitální tempo elektronických obrazovek
do běžného reálného života. V životě není
všechno hned! Když se člověk od dětství
naučí odložit věci na později a čekat na
vhodnou chvíli, učí se být pánem sebe
sama nezávislým na svých instinktech.
Tím se učí nést za sebe zodpovědnost,
jeho sebevědomí vzroste a současně ho to
naučí respektovat svobodu druhých.
Papež se zmiňuje také o tématu tzv.
sexuální výchovy. Ta je samozřejmě sama
o sobě pozitivní a rozumná, ale v současné
době bývá bohužel banalizována a zlehčována. Správně může být chápána jen
v širším rámci výchovy k lásce, k vzájemnému darování se. Poskytuje informace,
ale nesmí přitom zapomínat na to, že děti
a mládež ještě nedosáhly plné zralosti. Informace musejí dostat v pravý čas a způsobem, který je přiměřený jejich životní fázi.
Nekontrolovaný nával nabídek a informací mohou zdravou sexualitu zmrzačit.
Chránit zdravý stud má nesmírnou cenu,
i když si dnes někteří myslí, že je to pozůstatek starých časů. Stud je ale přirozená
obrana osoby, která si chrání svůj vnitřní
život a brání se být považována za pouhý
předmět rozkoší. Je nezodpovědné zvát
dospívající ke hře s jejich tělem a touhami,
jako by už měli zralost dospělých a trvalý
manželský závazek. Mladí lidé nesmějí být
klamáni tím, že jim jsou zaměňovány různé roviny: Pohlavní přitažlivost vyvolává
na okamžik rozkoš spojení, ale bez lásky
vede takové spojení k tomu, že dva cizí
lidé si zůstanou stejně vzdálení, jako byli
předtím. Když někdo chce darovat všechno naráz, pak se může stát, že nedaruje
vůbec nic. Kdo ale dnes o těchto věcech
mluví? Kdo je schopen brát mladé lidi

4/2018

Kovalovický zpravodaj

vážně? Kdo jim pomůže vážně se připravit
na velikou a velkorysou lásku? Sexuální
výchova se bere příliš na lehkou váhu…
Také úcta k vlastnímu tělu v jeho ženskosti a mužskosti je nezbytná k tomu, abychom byli schopni rozpoznat sami sebe

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

při setkání s druhým, který je jiný než já.
Není tedy možné rušit sexuální rozdílnost
jenom proto, že si moderní lidstvo s ní už
neumí poradit…
Závěr této kapitoly papež věnuje důležitosti předávání víry v rodině – nejenom

slovy, ale především vlastním příkladem
rodičů.
(pokračování příště)
Dokument papeže Františka Amoris
Laetitia prezentoval P. Pavel Lacina, pozořický farář

Bohoslužby v Pozořicích o Vánocích 2018

Vážení a milí občané Kovalovic!
K letošnímu prožití vánočních
svátků vám všem z celého srdce přeji,
aby tyto posvátné dny se pro nás pro
všechny staly především znovu-objevením těch nejzákladnějších hodnot,
jakými jsou opravdová láska, přijetí,
odpuštění, vděčnost, věrnost - sami si
už doplňte, co považujete za opravdu
důležité… Můžeme si sobě i navzájem
přát to, co právě nejvíc potřebujeme…
Ale nezapomeňme, že vše podstatné
a důležité pro šťastný život nám už
bylo darováno v prostém Božím Dítěti, které letos znovu přichází, abychom
ho vzali do své náruče… Aby se mohlo narodit do našich srdcí a do našich
rodin…
POKOJ VÁM!
S přáním požehnaného roku 2019
P. Pavel Lacina, farář

NEJVĚTŠÍ MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA VŠECH DOB
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl přiveden… obrovský
průvod ministrantů, kterých byste napočítali snad 230 (a možná
i více), celkově 27 týmů, tedy z 11 farností, většinou spadajících
pod Modřické děkanství, které bylo hlavním pořadatelem Ministrantské olympiády. Právě sobota 10. listopadu 2018 patřila
v Telnici malým i velkým ministrantům, rozděleným do třech
věkových kategorií: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ/VŠ (staří pardálové).
Olympijský den začal přivítáním a požehnáním otce děkana
Jana Nekudy v kostele sv. Jana Křtitele a zažehnutím olympijského ohně z paškálu. Každá farnost pak vypustila svou štafetu
s olympijským ohněm od kostela na sokolovnu, kde se v cíli jako
první objevil posel z PoŠuKova. Právě pošukovský oheň plál ten
den na olympiádě.
To už se rozjíždělo sportovní zápolení ve třech disciplínách:
ping-pong, fotbal a florbal. Ministranti by ale měli něco vědět
i o svém „řemesle“, resp. povolání, a to prověřili letos náročné
ministrantské znalostní testy.
V poledne byl připraven místními maminkami velice chutný oběd z vlastních zdrojů. Jídlo nám požehnali přítomní kněží
P. Ladislav Kozubík a P. Pavel Lacina.
Celé odpoledne se neslo v duchu fair-play sportovních výkonů, bouřlivého skandování a podpory fanoušků. Po odehrání všech sportovních utkání přišlo na řadu parádní taneční vystoupení telnických a pošukovských děvčat následované dalšími
telnickými děvčaty, která doplnili dva odvážní borci a spolu
11
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předvedli akční vystoupení v setmělé hale s použitím reflexních
prvků. Tradičně nechyběly parkurové prvky pošukovských akrobatů Honzíka Munstera a Vojty Šmerdy. Krása, děkujeme všem!
Den se nachýlil a na řadu přišlo vyhlášení výsledků. To proběhlo za účasti sv. Martina na koni a mimořádně také s famózní
dvojnásobnou olympijskou vítězkou Ester Ledeckou, kterou až
do haly pronásledovali dotěrní paparazzi fotografové, takový je
ten dnešní svět. Ester všechny pozdravila a jistě mnohé potěšila
tvrzením, že si jednoho z ministrantů vybrala (podle výkonů)
a toho vezme s sebou na příští olympiádu, tak se jistě kluci těší,
na koho padne její volba… Než se začaly rozdávat poháry a medaile, obdržela všechna vystupující děvčata i kluci růžičky, resp.
čokolády jako poděkování, oceněny byly také Jitka Šmerdová
a Natalie Pastyříková z PoŠuKova a Hana a Markéta Kroutilovy
z Telnice za přípravu tanečních vystoupení.

Závěrečnou společnou modlitbu vedl a požehnání udělil pozořický pan farář P. Pavel Lacina. Už chyběla jen společná fotografie a ahooooj zase příště…
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci této tradiční akce, je to skutečně ohromující množství
skvělých lidí různého věku. Děkujeme také všem, kteří se zdar
této akce (a aby se také nikdo nezranil) modlili. Po celý den panovala úžasná atmosféra, která naplňovala snad opravdu každého,
kdo se byť jen na chvíli v místě konání olympiády objevil. Díky
Bohu. Zvláštní poděkování patří Zelené záplavě z PoŠuKova za
mnoho nezištné pomoci a přátelský přístup k celému průběhu
naší akce.
František Kroutil,
jménem organizátorů
z Modřického děkanátu

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Starosta městyse Pozořice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o
změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na místo
úředníka/úřednice stavebního úřadu
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v pátek 18.1.2019 do 11.30 hod.
(Bližší informace na stránkách obce)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VÝSTAVA VÍTA TŘÍSKY – UČITELE ZUŠ POZOŘICE

Od 1. října do 15. listopadu 2018 se
konala v Malé galerii Výzkumného ústavu
veterinárního lékařství v Brně výstava výtvarných prací pana Ing. Víta Třísky. Mohli jste zde vidět portréty, krajiny i abstrakce
z různých období celoživotní tvorby.
Vít Tříska se narodil 31. 12. 1957
v Českých Budějovicích.
Rodiče však pracovali jako učitelé
v Hodňově nedaleko městečka Horní Planá, dnes ležícího u přítoku Vltavy do přehrady Lipno.
Od nejmladších dětských let rád maloval, kreslil a modeloval. Této vyhraněné
záliby si všiml malíř Franc Kotlán a k velké
12

radosti malého Vítka jej učil nezákladnějším krokům kresby a malby.
Po tragické smrti otce se rodina přestěhovala do Českého Krumlova. Zde
v roce 1964 začal navštěvovat LŠU. výtvarný obor vedl akad. sochař Stanislav Zadražil, který mladší ročníky vyučoval plošné
tvorbě a modelování. U starších žáků se
specializoval pouze na modelování a nejstarší žáci se pod jeho vedením věnovali
přípravné kresbě sochařských, reliéfních
a jiných objektů a posléze jejich realizaci.
Pod vedením sochaře Zadražila se mladý
Vít s nadšením pustil s několika vybranými spolužáky i do realizace výtvarných záměrů svého mistra.
První kroky v keramické tvorbě měl
možnost zažít v manufaktuře v Hrdějovicích.
V malbě jej vedl akad. malíř Jan Cihla.
Textilu, ale především práci při tvorbě
gobelínů se měl možnost učit u výtvarnice Věry Boudníkové. Velký dojem na něj
zanechaly pracovní večery s jejím manželem Františkem Husákem v jejich věži na
Horní Bráně, nebo např. v manufaktuře
gobelínů v Jindřichově Hradci.
Po studiu na Vysoké škole zemědělské
v Českých Budějovicích se přestěhoval za
svou ženou do Viničných Šumic a v roce 1984
začal učit na Základní škole v Pozořicích.

V roce 1993 se rozhodl pro studium na
Výtvarné katedře Pedagogické fakulty MU
v Brně. Pod vedením např. doc. Ladislava
Perůtky se vzdělával v oboru malby. Kresbu, malbu a grafiku vedl doc. Josef Vaněk
a akční tvorbu Dr. Radek Horáček. Znalosti v předešlých oborech následně využil
u doc. Hany Dvořákové. Studium úspěšně
ukončil v roce 1996
Své zkušenosti předával žákům ZŠ Pozořice do roku 2011.
V roce 1996 založil keramické oddělení v Základní umělecké škole v Pozořicích
a v roce 2012 převzal výuku celého výtvarného oboru, kde pracuje dosud. Jeho žáci
se úspěšně zapojují do výtvarných soutěží
a jsou dobří i v přijímacích řízeních na výběrové školy.
Božena Škrobová
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
i v dnešním zpravodaji vám krátce nabídnu několik zajímavých i poučných knih.
Vánoce – všichni se na ně těšíme, děti
i dospělí. Předvánoční čas – advent – už to
by měl být čas zklidnění, pohody, ne jen
nákupy a gruntování. Kolektiv autorů vám
přiblíží tradice, na které se už pomalu zapomíná, zvyky, koledy. Poradí s výrobou
malých dárků, výzdobou bytu, prostíráním svátečního stolu. Najdete tu i sváteční
recepty naší i zahraniční kuchyně.
U všech čertů – Jiří Kahoun. Šmoura,
Prskavka, Maťátko a další – to jsou povedená čertiska, která nezkazí žádnou legraci. Malé čtenáře určitě pobaví.
Katakomby – Rouxova M. - pokračování bestsellerů Asylum a Sanetum.
Vládkyně ohně – Ralphs Matt – Hazel
hledá svou matku, která je v zajetí démonů. V přestrojení míří do nejstřeženějšího
vězení – do Londýnského Toweru. Podaří se jí ukrýt pravou tvář a také to, že ona
sama je čarodějka, která ovládá kouzlo
ohně? To jsou mrazivé příběhy pro starší
čtenáře, kteří se rádi bojí, ale doma v teple.
Až na (kostní) dřeň – Nykodýmová
Věra. Skutečný příběh Kláry, která je postavena před krutou realitu - diagnózu
rakoviny. Rozhodne se bojovat s osudem
a ocitá se ve víru událostí, které může
ovlivnit jen částečně.
Z kopce do kopce – Dubská Kateřina.
Autorka vás vezme na výlet. Pootevře vám
dveře do svého živoa po onom dni “D“, kdy
našla svůj dům snů. Odloží lodičky, opustí město, kavárny, divadla, přátele. Pořídí
slepice, kozy, psy, včely, kočky. Přežije náročnou přestavbu domu. A je šťastná.
Sítě z pavučin – Táňa Keleová Vasilková. Blanka si úzkostlivě brání své soukromí. Snaží se chránit sebe i svou dcerku, ale
zaplétá se do sítě vlastních lží. Přestože by
chtěla, nemůže se z nich vymotat.
Ještě že jsem kat - Vondruška V. - detektivní román z renesanční Prahy. Originální trojice – staroměstský rychtář,
půvabná katovka a nezbedný student řeší
záhadné a tajemné vraždy.
Ďáblův sluha – Vondruška V. - královský prokurátor Oldřich z Chlumu řeší další záhady. Tentokrát na panství Oldřicha
z Hradce, kde se začaly dít věci, které jsou
nejen proti lidskému rozumu, ale i proti
křesťanské víře.
Chladnokrevně – Bryndza Robert.
Velký kufr, který vyplavila Temže a jeho
šokující obsah. Další nepříjemné překvapení pro policejní tým Eriky Fasterové.

Smrt žárlivého muže a Zhrzená milenka – to jsou dvě útlé knížky skutečných
kriminálních případů.
Žízeň – Jo Nesbő. Detektivní román
oblíbeného norského autora.
Dívej se, jak umírám – Spinder E. napínavý příběh začíná po zničení města
New Orleans uragánem Katrina.
Písečná bouře – Rollins J. – Ničivá
exploze v londýnském muzeu odstartuje
po celém světě horečnou činnost tajných
organizací.
Až delfín promluví – Merle Rob.
Hlavními hrdina jsou delfíni a vědec Sevilla. Do vědeckého experimentu se vloží armáda. Od zneužití výsledků je jen krůček.
Ještě mě nezabíjej – Fielding J. - jako
všechny knihy této autorky vás děj udrží
v napětí až do konce.
Lovec draků a Tisíce planoucích
sluncí – Hossein K. - dva romány z prostředí arabského světa. Po přečtení si můžeme gratulovat za to, kde a kdy jsme se
narodili. Že nemusíme prožívat hrůzy obyčejných lidí, kteří se narodili na špatném
místě, tam, kde se mocní perou o moc.

Ženy českých panovníků – Liška Vladimír. Životní příběhy 13-ti manželek českých panovníků od Beatrice Aragonské
k poslední císařovně Zitě Parmské. Tyto
ženy spoluurčovaly dějiny naší země a někdy i Evropy.
Prolíbané dějiny – Krumlovský Felix.
Pikantní a vzrušující čtení o lásce, která
prochází dějinami. Láska se nevyhýbala
ani slavným historickým postavám, které
dokázaly pro krásné ženy ztrácet hlavu.
Zakázaná láska u císařského dvora
– Bestenzeiner Erika. Autorka líčí všední
dny a soukromý život následnického páru
Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové.
Zároveň dokáže vyložit události, které je
v Sarajevu připravily o život, Habsburky
o moc a Evropu o mír.
První republika, zamlčená historie –
Jan Novák. Otazníků a záhad, které po sobě
zanechala 1. Republika a je víc než dost.
Přeji příjemné chvíle s knížkou, kterou
si přijdete vybrat. Knihovna je otevřena
každou sobotu od 14:00 do 16:00 hodin.
Připravila Milada Terberová

VYSAZOVÁNÍ LÍPY
V pátek 9.11. proběhl za hojné účasti již tradiční Martinský lampionový průvod.
Letos s připomínkou 100. výročí vzniku republiky. Na začátku celé akce byla na počest
tohoto výročí u naší kaple vysazena památeční lípa.
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OBEC
VINIČNÉ
ŠUMICE

Všechny vás srdečně zveme na tradiční

ÉƳȡ˶ƈƔȇǈƕʕ

Tříkrálová sbírka v Kovalovicích
pořádaná Charitou České republiky proběhne v sobotu
5. ledna 2019 od 10 hodin. Možnost zapojení mezi koledníky
nebo podání informací u Jitky Šmerdové, tel. 606 878 021.

U ZVONIČKY

Štědrý den 24. 12. od 13 hodin
Jako každý rok ho budou hrát naše děti
a mládež, kteří pilně trénují pod vedením
Janči Kroutilíkové a Jožky Mikulčíka.
Hru doprovodí hudba a zpěv Pošukovské scholy
a pro, doufejme zasněžené a zmrzlé, diváky
bude připraveno drobné pohoštění.
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SILVESTR
srdečně zveme všechny občany,
na již tradiční silvestrovské rozloučení
se starým rokem a přivítáním roku nového, u ohně v areálu vedle restaurace.
Přípitek proběhne v 0:30 hodin.
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Dovolujeme si poděkovat panu MUDr. Petru Růžičkovi, našemu neúnavnému pediatrovi, který věnoval nám i našim dětem 37 let
svého života a „prošlo mu rukama“ na 3000 našich dětí. Těžko se hledají slova díků za pomoc i za rady, které jsme od něho tak často
slyšeli. Přejeme mu pevné zdraví a do dalších let hodně spokojenosti.
Rodiče a děti z Pozořic, Viničných Šumic, Hostěnic, Sivic, Kovalovic a Tvarožné

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ÚMRTÍ V ROCE 2018

NAROZENÍ V ROCE 2018

Bočková Ludmila 28.3.2018
Plevová Alžběta 22.5.2018
Rubeš Ladislav 28.6.2018
Křížová Věra 25.8.2018
Buček Radomír 8.10.2018

V naší obci je přihlášených 653 obyvatel, mezi nimi
jsou i noví občánci, kteří se v roce 2018 narodili, které mezi nás vítáme a do života jim přejeme jen to
nejlepší.

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

Káčerková Aneta
Buchta Marek
Kadlecová Karolína
Vávrová Mariana

Odpočívej v pokoji…

Kovalovický zpravodaj − vydává OÚ Kovalovice, připravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e−mail: petrsmerda@volny.cz.
Zdarma pro občany Kovalovic. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz (Neprošlo jazykovou úpravou).
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