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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas pádí jako o závod, před nedávnem jsme zpívali koledy
u stromečku, co nevidět uslyšíme u našich dveří „ kázal kadlec
i kadlička“... Zimní měsíce jsou definitivně pryč, můžeme se
těšit na jarní slunečné dny. Zima přinesla o něco více sněhu
než v minulých letech, ale bohužel srážkový deficit minulého
období naznačuje, že se pravděpodobně budeme muset připravit na další suché období!
Tradiční „frmol“ posledních dní loňského roku tentokrát
pokračoval i v roce novém. Potřebovali jsme dokončit projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu na rekonstrukci obecního úřadu, prostranství „Na Place“ i části domu
č.9 z důvodu podání žádostí o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Vše se naštěstí stihlo, bylo to ovšem hektické období.
Dveře na úřadě si podávali projektanti, zástupci firmy
zajišťující úvěr, zpracovatelé žádostí o dotace. Výsledek,
zda bude obci dotace přiznána či nikoliv, se dozvíme na
přelomu měsíců května a června. Pokud bychom dotace
obdrželi, musíme zajistit výběrové řízení a následně, pokud se některá z firem neodvolá, bychom mohli přibližně v září zahájit rekonstrukci úřadu. V tomto případě by
nastalo omezení konání kulturních akcí, chod úřadu by
byl zajištěn v některých provizorních budovách (zatím
nepředbíhejme). Pokud by žádosti o dotace nedopadly
dobře, pokusili bychom se žádat ještě jednou v podzimním termínu.
Aby toho nebylo málo, ještě probíhaly schůzky
ohledně komplexních pozemkových úprav. Dokončovali
jsme plán společných zařízení. Jde o síť polních cest, biokoridorů, protierozních a protipovodňových opatření,
větrolamů a alejí. Jelikož obec už všechnu ornou půdu
dala k dispozici na tato zařízení, může se stát, že tato
opatření budou navržena jen na papíře, protože bez souhlasu vlastníků nelze opatření provést. Pokud se nebudou opatření provádět, je možné, že za pár let zmizí orná
půda z našich polí pryč, zůstane jen jílovitá neúrodná
zem, kterou budou muset současní zemědělci několikanásobně hnojit, aby vůbec dostali z polí nějakou výtěžnost. Samozřejmě tomu všemu napomáhá současná
politika státu, protežování plodin např. kukuřice, která je
vhodná jako palivo do bioplynových stanic nebo pěstování řepky na biopalivo či k výrobě oleje. Hospodaření
ve velkých celcích, s obrovskými stroji s absencí hluboké
orby dotváří náchylnost okolní krajiny na vodní i větrné
eroze způsobené častými výkyvy počasí.
Kdyby některý z Vás, vlastníků orné půdy, chtěl dát
svůj pozemek k dispozici pro uvedená opatření (výsadbu alejí, stromořadí apod.) nebo uvažujete o prodeji pozemku, ozvěte se přímo na můj telefon 731 587 493.
Další fází komplexních pozemkových úprav bude
k plánu společných zařízení umístit všechny pozemky

vlastníků celého katastru obce. Jedná se o Návrh nového umístění
pozemků, kde v časovém období duben - červen budou zváni do
přísálí obecního úřadu Kovalovice majitelé pozemků k projednání
s projektanty KPÚ a odsouhlasení umístění svého pozemku.
Z dalších činností obce zmíním výměnu zábradlí u mostu na
„Spojku“, kde nezjištěný účastník silničního provozu staré zábradlí
poničil. Byla také dokončena výměna starých sodíkových svítidel za
nové LED světla na veřejném osvětlení v celé obci. V současné době
probíhají dokončovací práce na demolici objektu-části domu č.9.
Pokud někdo z Vás „holduje“ sociálním sítím, založil jsem facebookový profil - Obec Kovalovice, kde zveřejňuji aktuální dění
v obci.
Závěrem Vám přeji krásné sluneční jarní dny a veselé Velikonoce.
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.2/2018
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 11.12.2018

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.4/2019
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 28.3.2019

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni:
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu: Petr
Filipa a Jana Blahy – usnesení č.1/2/18

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni:
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Stanislava Pernicu a Jiřinu Kotvrdovou – usnesení č.1/4/19

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/2/18
- schvaluje rozpočet obce Kovalovice na rok 2019, příjmy ve výši
10.908.300,- Kč, Výdaje ve výši 11.323.100 Kč, Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt z přebytku minulých let: 414.800 Kč - usnesení č. 3/2/18
- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce, na roky 2020 – 2021
– usnesení č.4/2/18
- schvaluje plán inventur pro inventarizaci majetku obce za rok
2018 – usnesení č.5/2/18
- schvaluje záměr obce, prodej části pozemku ( cca 19 m2)
p.č.278/1v majetku obce 278/1 k.ú.Kovalovice, kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku – usnesení č.6/2/18
- schvaluje aktualizaci programu rozvoje obce – usnesení č.7/2/18
- pověřuje starosty obce k provádění rozpočtových opatření v celém volebním období 2018-2022 – usnesení č.8/2/18
- schvaluje příspěvek na financování dopravní obslužnosti IDS
JMK na rok 2018 ve výši 32.300,- Kč – usnesení č.9/2/18
- schvaluje příspěvek na financování nadstandartu dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2018 ve výši 3.654,- Kč – usnesení
č.10/2/18
- schvaluje dodavatele na opravu střechy požární zbrojnice firmu
Klempířství Němčík, Holešov IČ: 60549670 a pověřuje starosty
k podpisu slouvy o dílo usnesení č.11/2/18
- schvaluje dodatek smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu s firmou Eneka s.r.o. Brno, Obřanská 101a.– usnesení č.12/2/18
- schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu č.p. 10 v obci Kovalovice v rámci dotačního titulu 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov s termínem příjmu žádostí do 28. 2. 2019.
– usnesení č.13/2/18
- schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt Výstavby multifunkční budovy s obchodem v obci Kovalovice v rámci
dotačního titulu DT 117d8210I - Podpora dostupnosti služeb
s termínem příjmu žádostí do 28. 2. 2019 – usnesení č.14/2/18
- bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních č.5-6
– usnesení č.15/2/18
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/4/19
- schvaluje plán společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav v katastru obce Kovalovice -usnesení
č.3/4/19
- schvaluje přijetí bankovního úvěru od Komerční banky a.s.
, ve výši 18.000.000,- Kč na financování investiční akce pod
názvem Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu č.10 v obci Kovalovice s pevnou úrokovou sazbou ve výši
2,39 % p.a. , splatností do 31.10.2035., bez zajištění v souladu
s indikativní nabídkou Komerční banky a.s. ze dne 8.2.2019
a pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy – usnesení
č.4/4/19
- schvaluje smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání mezi
obcemi Kovalovice a Viničné Šumice – usnesení č.5/4/19
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV –
014330052142/001 kabelové vedení NN, přípojka Chamrád
Kovalovice na obecních pozemcích p.č.379/4, 378/5, 377/9 za
jednorázovou úhradu 5.000 Kč bez DPH –usnesení č.6/4/19
- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č.1030044479/003 kabelového vedení pro 8 RD HT
Nemovitosti v části obce Louky vedle bývalého areálu družstva na pozemcích obce p.č.846/1, 846/2 za jednorázovou
úhradu 5.000 Kč bez DPH- usnesení č.7/4/19
- schvaluje žádosti o příspěvky a veřejnoprávní smlouvy pro
myslivecký spolek 10.000-Kč, Základní uměleckou školu
Pozořice 10.000 Kč, Junák-český skaut, středisko Pozořice –
8.000 Kč a Mateřské centrum Človíček 5.000,-Kč – usnesení
č.8/4/19
- schvaluje žádost o příspěvek a veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností Pozořice ve výši 60.000,-Kč – usnesení č.9/4/19
- schvaluje žádost o příspěvek ve výši 23.646 Kč na pečovatelskou službu realizovanou firmou Sanus Brno z.s. – usnesení
č.10/4/19
- bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 dle přílohy – usnesení č.11/4/19
- pověřuje starostu obce prodejem obecního vozidla Fiat Ulysse, popřípadě po skončení STK ekologickou likvidací vozidla. – usnesení č.12/4/19
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

Demolice domu č. 9
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MŠ KOVALOVICE
SBĚR PAPÍRU
A DALŠÍHO ODPADU

PODĚKOVÁNÍ P. STAROSTOVI,
ZASTUPITELŮM OBCE A RODIČŮM

Kontejner na sběr papíru bude přistaven u MŠ 2. – 6. května, 4. – 6. července,
5. – 9. září.
Na sběr drobného elektra je již k dispozici červená nádoba. Do zelené krabice
sbíráme se žabákem Batem baterie všeho
druhu. Tonery a cartridge můžete vkládat
do černo-hnědé nádoby.
Hliníkem plníme žlutou nádobu
s usměvavým víkem .
Všechny nádoby jsou umístěny ve
vstupní chodbě za skříňkami dětí. Uvedené odpadové materiály můžete kdykoliv
poslat po rodičích dětí, které navštěvují
mateřskou školu nebo je přinést v tzv. sběrový den, který je každý 1. pátek v měsíci.
Děkujeme, že spolu s námi podporujete výchovu dětí k čistotě doma i venku
tím, že třídíte odpad.
Bohdana Vlčková

Obec Kovalovice hradí veškeré provozní náklady mateřské školy a nejen to! Velké
díky patří p. starostovi a zastupitelům obce za finanční podporu při zřízení šatny pedagogů a rekonstrukci jídelny, která proběhla během jarních prázdnin.
Neobešli bychom se ani bez obětavé pomoci tatínků, kteří přišli nejen demontovat
obložení, škrabat a smývat omítku, ale i obložit a zaspárovat sokl po obvodu místnosti a nově připevnit topenářské trubky. Nemohu nezmínit ochotnou pomoc při výrobě
nábytku na pitný režim a dobré rady a pomoc p. Maštalířové při výzdobě jídelny, která
ještě pokračuje…
Za finanční i fyzickou pomoc všem děkujeme.
Bohdana Vlčková

ZÁPIS DO MŠ NA ŠK. R. 2019/2020
a Den otevřených dveří se uskuteční
v pátek 3. 5. 2019, , 8:00 – 11:00 h a 14:00 - 16:00 h
Postup přijímacího řízení
1. krok – Vyplnění žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (dále jen žádost) si stáhnete z webu MŠ Kovalovice (dokumenty přijímacího
řízení) nebo si ji můžete vyzvednout osobně v MŠ Kovalovice ve
středu 3. 4. 2019 od 8:00 h. do 16:00 h. u ředitelky školy.
• Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost,
nezapomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře
2. krok – Zápis v MŠ
Zápis v MŠ a Den otevřených dveří se koná 3. 5. 2019, 8:00 –
11:00 a 14:00 - 16:00 h.
S sebou: vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost, rodný list dí-

těte, občanský průkaz.
V případě, že se liší bydliště od uvedeného v OP, je nutné přinést
doklad o Vašem bydlišti (např. doklad o doručovací adrese, přidělení
čísla popisného apod.)
• Neúplně vyplněná žádost může být důvodem k vyřazení dítěte
z přijímacího řízení
• K zápisu vezměte do MŠ i Vaše dítě
3. krok – Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte si vyzvedněte v MŠ Kovalovice u ředitelky školy ve čtvrtek 30. 5. od 15:00 h. do 16:00 h.
!! Stejný den v 16:00 hod se koná třídní schůzka pro rodiče nově
přijatých dětí!!
3
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NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ
Dne 14. 3. jsme se s předškoláky vydali autobusem na návštěvu základní školy ve Viničných Šumicích. Naším cílem bylo setkání s kamarády, kteří ještě minulý rok chodili s námi do mateřské
školy, ale teď již navštěvují 1. třídu.
Děti nás společně s paní učitelkou mile přivítaly a rády nám
ukázaly, co všechno se už během pobytu ve škole naučily.
Seznámily jsme se i s prostředím školy, kterou mnozí z nás budou příští rok také navštěvovat. Prozkoumali jsme např. jak vypadá
třída, jídelna, jak počítačová učebna nebo šatna.
Bylo to příjemné setkání a už se těšíme, jak z nás budou také
prvňáčci a naučíme se spoustu nových věcí.
Petra Stejskalová

KARNEVAL
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Karnevalový rej se v naší školce uskutečnil 27.2. 2019, ten den nás
navštívilo hned několik pohádkových
bytostí. Objevilo se několik princezen
z ledové říše, víly Zvonilky, piráti z Karibiku a přiletěl i Spiderman...
Děti si s chutí zasoutěžily, předvedly krásné taneční kreace a poté si domů
odnesly tašku se sladkou odměnou
a menším dárkem.
Prožili jsme společně příjemné
maškarní dopoledne, se spoustou legrace a zábavy.
Petra Stejskalová

JAK JSME BYLI VE VIDA CENTRU
Bylo to tam SUPER! Autobus nás dovezl tam i zpět a my si celý
den užívali zábavu a hraní.
Malé děti se staly ve Včelím království včeličkami a zjistily při
tom, co má za povinnosti včelí královna a ty starší se dozvěděly
spoustu zajímavého o velrybách a taky čím se živí, když jsou tak
obrovské.
Potom jsme si společně užili „science show“ Albatros se zpíváním o vzduchu a o létání.

Když jsme si v restauraci snědli výborný oběd, tak už na nás
čekala expozice. Mohli jsme vše prozkoumat i vyzkoušet.
Nejvíce se nám líbilo v Dětském centru, třeba kuličková dráha,
mluvící auto, pohráli jsme si v pískovišti, také tam bylo obří piano,
tobogán, vodní svět a fontána s míčky, prolézačky, skluzavka, no
bylo toho spousta, že se to ani nedalo všechno za celý den stihnout.
Ale to nevadí, protože se tam zase rádi vrátíme, třeba s tátou
a mámou a všechno jim ukážeme.
Hana Musilová

DIVADLO FYZIKA V MŠ KOVALOVICE
Již poněkolikáté naši mateřskou školu navštívilo Divadlo Fyzika se svými pokusy. Děti byly seznámeny s pokusy s vodou, kde
pomohly vytvořit tryskající fontánu. Také se dozvěděly, jak je to
s předměty v různé kapalině, na jakém principu funguje létající balon nebo co udělá oheň za přísunu kyslíku a co se stane, když kyslíku zamezíme přísun. Divadelníci se nakonec s dětmi rozloučili
ohnivou show. Děti ocenily vystoupení svým potleskem. Budeme
se těšit na další setkání s pokusy.
Soňa Hromková

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Dne 27. 3. 2019 se třídy Ježků a Žabiček z MŠ Kovalovice vydaly autobusem do Viničných Šumic, do nově vytvořené místní knihovny, která je součástí hasičské zbrojnice. Zde
nás přivítala paní knihovnice. Děti měly možnost si knihovnu
projít a prohlédnout knihy. Paní knihovnice dětem poutavě
4

povídala o knihách, ukázala jim, které knihy by mohly být pro
jejich věkovou skupinu zajímavé.
Po skončení návštěvy knihovny jsme se vydaly vycházkou
zpět do školky. Počasí nám přálo a výlet vydařil.
Soňa Hromková
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CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘED NÁSTUPEM
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Chystá se váš potomek na podzim do školky?
Přemýšlíte, co všechno by měl umět, ptáte se ostatních
rodičů, ale stále si nejste úplně jistí?
Anebo vám to připadá ještě daleko, a tak to zatím neřešíte?
Jaké dovednosti jsou pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde?
V běžných mateřských školách se zpravidla vyžaduje,
aby dítě umělo a znalo:
- Své jméno a příjmení, vědět a poznat svou značku ve školce.
- Samo si dojít na toaletu (Pleny či pravidelné pomočování
je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě
zabere do hry či nestihne doběhnout na WC).
- Najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku.
- Obléknout se a obout (u těch nejmenších paní učitelka či
kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně). Je ale nutné, aby dítě umělo požádat,
tedy sdělit to, co potřebuje. S tím souvisí i to, že by dítě
mělo být schopno poznat své věci.
- Umýt si ruce, utřít si je do ručníku.
- Vysmrkat se a používat kapesník.
- Uklidit své věci, hračky a další.
- Bez problémů chodit po schodech.

-

-

Další požadavky:
Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování
a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit).
Důležitá je i určitá kázeň, respektive to, aby reagovalo na
běžné pokyny učitelky a dalších dospělých osob v mateřské škole.
Umět vyjádřit své pocity a potřeby, tedy co si přeje a potřebuje.
Mělo by být zvyklé jíst všechny běžné druhy potravin
a stravu neodmítat.

-

Pokud má Vaše dítě problémy s jídlem i v domácím prostředí, nelze očekávat, že se to ihned ve školce změní. Nějaký pokrok lze u dítěte postřehnout, ale většinou až po delší
době, někdy až v následujícím školním roce pravidelného
pobytu v mateřské škole a ve spolupráci s rodinou.
Pokud víme, co nemá dítě rádo, tak s tím počítáme.

Kdy začít s přípravou?
Možná se vám zdá, že září je ještě daleko. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti
nenaučí hned.
Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale
některé si ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude Vaše dítě ve větší pohodě, až
začne navštěvovat školičku.
V úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností
a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte. Buďte důslední! Pravidelností a postupem doby se určitě naučí vše potřebné.
Hodně štěstí a hlavně trpělivosti!

BROUK PYTLÍK V DIVADLE B. POLÍVKY
V úterý 5. 2. 2019 jsme si s dětmi vyjeli do Divadla B. Polívky na pohádku Brouk Pytlík.
Pro spoustu dětí, zvláště pro ty malé, to bylo velké dobrodružství. Jízda autobusem, procházka parkem, velké divadlo
s oponou, pódiem a zvláštními sedadly.
Někteří tady byli poprvé. Totiž obvykle jezdí herci z divadel za námi, do školky.
Moc se nám líbil veselý příběh Ferdy Mravence, Brouka
Pytlíka a jejich kamarádů, jak se snažili společně zachránit
palouček od zlého rozkazovačného brouka Potápníka. Děti se
seznámily třeba s housenkou Pepinou, cvrčkem, lučním koníkem, plošticí, škvorem, ale nejvíce se dětem líbila upovídaná
splešťule blátivá.
Tak zase někdy ahoj v divadle.
Hana Musilová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZIMNÍ ŠKOLOVÁNÍ
Ať se nám to líbí nebo ne, v zimě se vyučuje nejlépe. Počasí
je většinou nevlídné, všichni jsme rádi zalezlí v teploučku a dětem nezbývá mnoho možností kam jinam zaměřit pozornost než
k poutavému výkladu paní učitelky. A protože stará pedagogická
moudrost praví, že co se nestihne do Vánoc, těžko se pak dohání,
„makáme“ jako o život.
Nicméně nyní, když jaro vystrkuje krokusy, je možné si položit ruku na srdce a přiznat, že jsme sem tam přeci jenom nechali
skulinku na drobné rozptýlení. Takže si připomeneme, čím jsme
se pobavili. Všem radovánkám vévodí výlet s bruslením u Olympie a návštěva zábavního parku Bruno. Na nápad jet si zařádit na
brusle přišly kolegyně ze druhé a třetí třídy. Všichni byli nadšení,
den jako malovaný a bruslení děti bavilo. Samozřejmě jsme chtěli
vyvézt i ostatní třídy, ale již zmíněné jaro na nás udělalo dlouhý
nos a naše škola využila poslední bruslící den. Takže máme hezký
tip na příští rok. Co se Bruna týká – kdo neviděl, neuvěří. Ačkoliv
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tady děti byly už dřív s rodiči, přece jenom bezuzdné řádění s kamarády celé akci dává další rozměr. Šplhaly, skákaly, jezdily autíčky, mlsaly, prostě jsme si to úplně užili. Ale nejen sportem živ je
žák, v naší škole se v poslední době rozmohlo i kulinářské umění.
Na toto téma cituji kolegyni H. Kleisovou:
Jak se říká, "pořád je co slavit"!
Oslavili jsme naše společné úsilí za pololetí sladkou odměnou
v podobě dortu, který měl pohádkovou chuť i vůni. Zkoušeli jsme
v rámci pracovních činností upravit "tabuli" k různým příležitostem,
např. svatba, narozeniny, smuteční hostina, a věnovali se také tématu společenské etikety v gastronomických zařízeních. "U nás máte
vždy prostřeno"!
Ovšem nejenom třeťáci – i ve čtvrté třídě se několikrát nejen
pojídalo, ale i vařilo. Začalo to pečením vánočního cukroví, kdy
si děti ve škole vyrobily těsto, vykrájely tvary a paní učitelka jim
to doma upekla. Další vaření byly masopustní koblížky, z kynutého těsta, plněné a pečené na plechu a výborné. Zatím poslední
cookery show proběhla v rámci anglického jazyka. V Anglii je totiž
zvykem v úterý, před Popeleční středou a začátkem půstu, vyrobit
palačinky, a s palačinkou na pánvi vyběhnout z domu a při běhu
směrem ke kostelu palačinku nadhazovat a obracet. Potom se sní.
Děti vynechaly běh a vyzkoušely si obracení palačinek, což chce
určitý cvik, takže ne všechny dopadly zpět na pánev. Naštěstí zbylo
dost těch, které neskončily na zemi a děti si mohly pochutnat třeba
na anglické specialitě – palačinka posypaná cukrem a pokapaná
citronem.
Letošní zima nás překvapila nečekaně štědrou, i když prakticky pouze na hodiny se počítající, sněhovou nadílkou. My ve
škole jsme zvyklí jednat velmi operativně, takže jsme neváhali
ani minutu a jen co dopadla aspoň trochu klouzatelná vrstva sněhu, vyrazili jsme bobovat. Že to byla zimní idylka, jak se patří,
můžete vidět na našich webových stránkách.
Páťáci mají v tomto období také docela napilno. Zúčastnili jsme se okresního kola Matematické olympiády, kde náš žáček obsadil první místo, psali jsme celostátní srovnávací testy,
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připravujeme se na další matematické soutěže jako je Klokan
a Pythagoriáda a děti, které se hlásí na osmiletá gymnázia, se už
začínají připravovat na zkoušky. Takže na pololetním vysvědčení ještě pořádně neoschl inkoust a žáci už jsou opět v plné
práci. Hlavně aby to jaro nezaútočilo příliš razantně, protož už
teď nás to ponouká přemýšlet, o co lépe by se hrálo venku, než
sedělo ve škole.
Miriam Lerchová

Palačinkování

Vánoční besídka

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KOVALOVICE
NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
Úvodem bychom se chtěli vrátit k závěru loňského roku, kdy
se uskutečnily 2 tradiční akce jednoty. Nejprve to bylo rozloučení
se starým rokem na Říčkách, kterého se zúčastnilo 16 turistů.

Další tradiční akcí byl Vánoční turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 24 sportovců v disciplínách dvouhra a čtyřhra.
Dvouhry ovládl Honza Dvořák z Kovalovic, druhý byl Milan Ma6

zel ze Šumic a třetí Luboš Sedláček z Brna. Čtyřhru pak vyhráli
Honza Dvořák s Jirkou Procházkou (Tvarožná), druzí byli Milan
Mazel s Michalem Mendlem (oba ze Šumic) a třetí se umístili Luboš Sedláček s Mirkem Krejčím (oba z Brna).
Složení účastníků bylo pestré: domácí 3, Vin. Šumice – 4, Hostěnice 4, Pozořice 3, po 2 účastnících jsme zaznamenali z Tvarožné, Slavkova a Brna. Po jednom účastníkovi pak ze Sivic, Újezdu
u Brna, Blažovic a Slavíkovic.
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Začátkem roku jsme uspořádali spolu s Hasiči tradiční večer
u cimbálu spojený s ochutnávkou špičkových vín a vepřových pochoutek.
Další důležitou akcí byla valná hromada, na které jsme tentokrát
nejen bilancovali, ale i volili nový výbor. Starostou byl zvolen Mgr.
Miroslav Vlach, místostarostou Stanislav Žemla, jednatelem Lubomír Vlach, ekonomem Bc. Alena Martauzová, hospodářem Marek
Kousalík a členem výboru Ing. Tomáš Dudek.
V rámci bilancování bychom rádi ve zkratce připomněli některé
akce v uplynulém roce.
Nejnáročnější akcí naší jednoty byl 44. ročník Pochodu osvobození. Na trasách 15, 27, 35 a 50 km jej pěšky nebo na kole absolvovalo rekordní počet 242 turistů. Z toho 167 účastníků trasu 15 km, 34
jich absolvovalo trasu 27 km, 26 turistů pak trasu 35 km a 50 km na
kole projelo 15 účastníků. Trasu 50 km jsme po letech zařadili jako
oficiální disciplínu, ale pouze pro cyklisty. Loňský ročník Pochodu
považujeme za nejvydařenější, zejména pokud se týká účasti, který
svými 242 účastníky výrazně překonal historické tabulky.
Tradiční turistickou výpravu, tentokrát již jedenáctou, jsme
v loňském roce posunuli až na červen, protože některé turistické trasy jsou v květnu ještě uzavřeny. Naším cílem byly Nízké Tatry. Akce
se zúčastnilo celkem 19 turistů, kteří v příjemné společnosti strávili
příjemných 5 dnů plných hezkých zážitků
Další významnou akcí, kterou se nám podařilo realizovat druhý
víkend v červnu na místním biotopu, byl pátý ročník letního minitábora pro naše nejmenší. Děti spolu se svými rodiči strávili pod
vedením Tomáše Dudka příjemný víkend.
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. 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 nás opět trochu zklamalo, i když se zpočátku zdálo, že
bude přece jen o něco příznivější než loni. Bohužel nestalo se. 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).
Další akcí byl tradiční „burčákový turnaj“ smíšených dvojic
v badmintonu, kterého se zúčastnilo 11 dvojic. Zvítězili Katka Plevová s Tomášem Dudkem. Příjemnou novinkou byl doplňkový program pro momentálně nehrající sportovce, a to lukostřelba.
Ještě pár informací k výstavbě. Sokolovna je již více jako rok
v majetku obce, takže veškeré akce stavebního charakteru jsou v její
režii. My se snažíme být v maximální míře nápomocni. V loňském
roce se podařilo provést výměnu oken a vymalování šaten. V letošním roce se plánuje dokončení klubovny, což je v současné době
poslední náročná akce bránící kolaudaci budovy.
Na závěr bychom chtěli pozvat všechny příznivce turistiky na
45. ročník pochodu osvobození, který se uskuteční ve středu 8. května 2019 na trasách 15, 27, 35 a 50 (pouze na kole) km. Start je na
hřišti Za Mlýnem od 7:00 do 8:30 hod. Startovné: Dospělí – 30 Kč,
Dorost – 20 Kč, Děti –10 Kč.
Zpracoval: Mgr. Miroslav Vlach

HASIČI
SOUTĚŽNÍ TÝM MUŽŮ
Naše poslední soutěž v roce 2018 proběhla až po uzávěrce posledního vydání zpravodaje, o jejím výsledku jsme vás tak nestačili
informovat. V tomto díle se vám pokusíme vše vynahradit. Jak jsme
předesílali již na podzim, celý soutěžní rok vždy končí v Sivicích na
Memoriálu Mirka Mazla. Stejně tomu bylo i letos 8. prosince. Po
dvou soutěžích na přelomu léta, kdy nám první místo vždy nějakým
způsobem uteklo, jsme chtěli konec roku ukončit vítězně. Podřídili
jsme tomu tedy taktiku a na soutěž vyslali hned dva týmy, které měly
reálnou šanci zvítězit. V cestě za obhajobou loňského vítězství nám
stál jednak náš největší konkurent na této soutěži, tým z Viničných
Šumic, a také fakt, že od zavedení putovního poháru v roce 2015
jsme se v lichých letech radovali z vítězství my a sudý rok patřil Šumicím. Konec roku 2018 tedy teoreticky vycházel na naše konkurenty z vedlejší obce, čemuž jsme samozřejmě chtěli zabránit.
Vzhledem ke stavebním pracím na přilehlé komunikaci u zbrojnice v Sivicích byla soutěž přesunuta na místní hřiště a částečně byly
upraveny pravidla. Formát netradičního útoku s plněním dalších
úkolů během pokusu však zůstal zachován. První z našich týmů složený z nováčků, mezi nimiž figurovala i jedna nová hasička, navrátilců do sestavy i zkušených matadorů si vedl dobře a v konkurenci dalších tří týmů se ujal průběžného vedení. Z toho jej sesadil až
bravurně zvládnutý pokus našich soupeřů z Viničných Šumic. Bylo
jasné, že o vítězství je může připravit jedině nadstandardně provedený útok bez jakéhokoliv zaváhání. Jako poslední startující tým

jsme neměli jinou možnost, než zkusit taktiku vabank. Náš poslední
pokus se nevyvíjel úplně špatně až do doby, kdy se nám na rozdělovači zachytila jedna z hadic C, a než se nám ji podařilo uvolnit,
byla vidina prvního místa pryč. Nutno ale uznat, že i bez této komplikace by nám podle průběžně měřeného času i tak na Šumice asi
4 sekundy scházely. Přes tento malý nezdar jsme se dvěma dobrými
pokusy dostali na bednu a odvezli si tentokrát ne pohár, ale medaile
za druhé a třetí místo.
Druhé místo vybojovali: Lukáš Andrysík, Martin Jedlička, Patrik Lev, Tomáš Martauz, Jaromír Šmerda, Pavel Valter a Oldřich
Večeřa. O třetí místo se zasloužili: Jakub Hrnčiar, Jiří Jedlička, Martin Jedlička, Patrik Lev, Radim Luža, Pavlína Maštalířová a Marek
Šmerda. Pozn.: Z důvodu onemocnění dvou soutěžících startovali 2
hasiči v obou týmech.
Na závěr malé zhodnocení loňského roku. Celkově jsme se
v roce 2018 zúčastnili celkem 7 soutěží, z nichž jsme si odvezli celkem 3 první, 4 druhá a 3 třetí místa. Pokud vám počet pohárů nesouhlasí s počtem soutěží, uvažujete správně. Na některých soutěžích jsme totiž měli dva týmy, a získali tak poháry dva. I přes některé
nezdary můžeme hodnotit rok 2018 jako povedený a věříme, že se
v letošním roce naše sbírka těch nejcennějších pohárů zase rozroste.
Budeme rádi, když nám budete držet palce!
Více informací na adrese:
https://www.sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa
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KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
Je tomu právě rok, kdy jsme přišli s projektem zapojit i malé
děti do činnosti SDH Kovalovice, založením kroužku „Malí Hasiči
Kovalovice“. K tomuto malému výročí si dovolím trochu rekapitulace a bilancování. Našim původním cílem bylo do činnosti sboru,
hasičiny a pohybu na čerstvém vzduchu zapojit děti z mateřské
školky a mladší děti prvního stupně. Na začátku jsme zdaleka nečekali tak obrovský zájem dětí, na prvních schůzkách se pravidelně
scházelo přes dvacet dětí předškolního a školního věku. Po většinu
roku jsme se scházeli na hřišti u Sokolovny, nebo „Na place“, kde
jsme s dětmi cvičili zábavnou formou požární útok, netradiční štafetu, bavili jsme se trochou atletiky, skupinovými hrami, zkrátka
pohybem až do podzimu. Přes zimní měsíce jsme se přesunuli do
tělocvičny, kde jsme se více zaměřili na pohybová cvičení, vytrvalost, obratnost a skupinové hry. Jsem mile překvapen, a potěšen,
jaký děti udělali progres v pohybových dovednostech. Počet dětí
se ustálil mezi patnácti až dvaceti, což svědčí o neuvadající zájem
o kroužek, a to je dobře. V těchto dnech, kdy počasí již dovolí, přesuneme se na ven na hřiště a opět se zaměříme více na hasičinu.
V letošním roce bychom se s dětmi chtěli zúčastnit i některých
soutěží v hasičských dovednostech, podle zájmu dětí. Pomalu také
začínáme připravovat letní stanový tábor na Říčkách, kde s dětmi
tradičně každým rokem trávíme doslova po-hodový čas. K tomuto
malému výročí bych našemu kroužku popřál, aby dál pokračoval
na základech, které jsme vytvořili, stále tak šikovné a nadšené děti,
podporu ze strany rodičů, obce, SDH, sílu a pevné nervy vedoucím
. Chtěl bych také poděkovat Markovi Šmerdovi, se kterým kroužek společně vedeme, za obětavou činnost.
Fotografie z činnosti a další informace najdete na naší facebookové skupině“ Malí Hasiči Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda, vedoucí kroužku

VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO.
Ani v zimních měsících naše výjezdová jednotka nezahálela a neupadla v zimní spánek. Členové jednotky se stále pravidelně schází a aktivně podílí na zajištění připravenosti a údržby techniky
a věcných prostředků požární ochrany, nebo v rámci pravidelného odborného školení a výcviku pod vedením plk. Ing. V. Kováře.
V zimních měsících se sice více orientujeme na teoretická přípravu
a školení členů jednotky, ale nebylo opomenuto ani na praktickou
činnost. Prověření připravenosti a funkčnosti techniky jsme provedli na praktickém cvičení na hrázi, zaměřeném na čerpání vody
jednak pomocí vestavěného čerpadla v našem prvovýjezdovém
vozidle CAS 24 Dennis, tak i na čerpání pomocí elektrocentrály
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a kalového čerpadla, což se může hodit v případě letních přívalových dešťů a s tím spojeného hrozícího zatopení různých prostor.
V rámci teoreticko-praktického cvičení jsme se také zúčastnili, spolu s jednotkou SDH Viničné Šumice, v prostorách jejich
požární zbrojnice, proškolení členů jednotky ve zdravovědných
znalostech a dovednostech, zaměřených zejména na poskytnutí
bezodkladné první pomoci, záchraně života, resuscitaci při srdeční zástavě a praktické obsluze AED (autonomní resuscitační přístroj). Školení bylo vedeno na velmi vysoké úrovni, přímo školiteli
z řad příslušníků HZS.
Poslední pátek v březnu, jsme se v počtu šesti členů zúčastnili
praktického cvičení na stanici v Tišnově. Toto cvičení je pořádáno naši domovskou stanicí HZS Pozořice, pro jednotky spadající
do její působnosti. Cvičení jsme se zúčastnili spolu s jednotkami
z Velatic, Mokré, Podolí, Bílovic n. Svitavou, Tvarožné a Hostěnic.
Výcvik zajišťovala školitelská stanice Tišnov a stanice HZS Brno
Lidická, která zajišťovala mobilní radiové zabezpečení a funkci
operačního střediska. Po krátké teoretické přípravě a brífinku, se
naše jednotka vydala na základě vyhlášeného poplachu operačním střediskem plnit různé modelové situace, které věrně odpovídají skutečným událostem, se kterými se můžeme potkat. Celkem
bylo připraveno pro každou jednotku šest modelových situací, od
povodní, a zabezpečení utržené střechy větrem, přes dopravní nehodu se zraněním osoby, pád osoby ze střechy, spojené se zdravotnickým ošetřením a resuscitací kolabujícího pacienta, práci ve
výškách zaměřené na zabezpečení a zajištění pracujících hasičů,
po simulovaný požár v prostoru kotelny, s vyhledáváním pohřešovaných osob a tlakových lahví, v zakouřeném neznámém prostředí, s využitím zavodněných proudů, našeho cisternového vozidla
a dýchací techniky průzkumné jednotky, po simulované vyhledávání a evakuaci osob v neznámém objektu, po hrozící destrukci
celého objektu výbuchem. Toto cvičení bylo velmi přínosné, jelikož jsme mohli zúročit veškerou teoretickou přípravu a ověřit si
připravenost a funkci jednotky v praxi, při reálném zásahu. Každá
modelová situace byla dozorována lektorem z řad HZS a po jejím
ukončení byla vyhodnocena, jednotce byly předány další poznatky, a doporučení. Celkově byla celá akce veliteli stanic HZS hodnocena velmi pozitivně a velmi pozitivní ohlas měla i u zúčastněných jednotek.
Těsně před vánočními svátky byl jednotce vyhlášen poplach k nahlášenému požáru udírny na dvoře obytného stavení na ulici Spojka. Naše jednotka zasahovala spolu s SDH Viničné Šumice a HZS
Pozořice u této události, která se naštěstí obešla bez vážných škod.
Ing. Jaromír Šmerda,
zást. velitele JSDHo
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SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?

STŘEDISKOVÉ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU

Členové skautského střediska Pozořice se spolu s dalšími skauty
a skautkami zúčastnili v sobotu 15. prosince slavnostního převzetí Betlémského světla v Linci. V Linci proto, že tam před třiceti lety tradice Betlémského světla vznikla. Následně ho členové střediska předali zájemcům v Pozořicích a dalších okolních
obcích a v brněnské betlémské tramvaji.
V předvánočním období se v oddílech uskutečnily vánoční besídky a po Novém roce se řada našich členů zapojila do skupin
tříkrálových koledníků.
Skauti a skautky se letos opět účastní Svojsíkova závodu. Jeho
střediskové kolo se uskutečnilo 30. března v Kovalovicích,
okresní kolo se bude konat 12. až 13. dubna v Hustopečích
u Brna.
Několik informací o výpravě do Lince pro Betlémské světlo,
o vánoční besídce členů pozořických oddílů a střediskovém
kole Svojsíkova závodu přinášejí následující řádky.
Aleš Mikula,
vedoucí skautského střediska

Každé dva roky se koná pro skauty ve věku 11 – 15 let Svojsíkův závod. Má několik kol, z nichž do dalších postupují ti nejlepší, a účastníci v nich osvědčují své znalosti v řadě disciplín.
Některé plní družina společně na trase závodu, některé plní
jednotliví členové družin v areálu základny závodu.
Letos se naše středisko uvolilo k pořádání krajského kola,
a tak jsme i střediskové kolo situovali do krásného areálu kovalovického biotopu, ze kterého družiny postupně vyrážely
na trasu závodu do lesů v okolí Vildenberka. Za nádherného
jarního počasí 9 družin postupně zdolávalo orientaci v mapě,
podle níž pak musely nalézt 7 stanovišť, na nichž měly osvědčit znalosti z první pomoci, logického myšlení, řešit krizové
situace a daný problém, vyhledávat ze zdrojů požadované informace, postavit stan a rozdělat oheň. V areálu základny pak
členové družin museli prokázat fyzickou zdatnost, manuální
zručnost, všeobecné znalosti, znalost dopravních pravidel
a opravit duši z kola.
Všechny družiny zvládly zdárně jak terénní část závodu,
tak úkoly na základně. Organizátoři spočítali získané body
a mohli vyhlásit výsledky a předat odměny a diplomy.
V kategorii skautek, ale i absolutně byla nejlepší družina Kočiček z 1. dívčího oddílu Pozořice, v kategorii skautů zvítězila
družina Tygrů ze Tvarožné.
Budeme s napětím očekávat výsledky našich zástupců na
okresním kole v Hustopečích u Brna a doufat, že se některá
z hlídek probojuje na krajské kolo do Kovalovic.
Aleš Mikula,
vedoucí skautského střediska

VÝPRAVA PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Před Vánoci vyrazila sedmičlenná smíšená výprava skautů
a skautek z pozořických oddílů do rakouského Lince pro Betlémské světlo. Obvykle se pro něj jezdí do Vídně, ale protože
v Linci byla tradice založena a letos se konalo 30. jubilejní,
přesunula se organizace tentokrát tam. Od lineckého nádraží
nebyla katedrála Mariendom nijak daleko, zanedlouho jsme
mohli potkat skautské výpravy především z Evropy, ale i třeba
ze Spojených států amerických. V poměrně mrazivém počasí nás zaujal skaut z Belgie, který se po venku promenádoval
v kraťasech, jako by se nechumelilo (tedy naštěstí opravdu nechumelilo). Po ceremonii, kde jsme si Betlémské světlo přepálili
do našich luceren, jsme se vydali na vánoční trhy. Cestou nás
překvapilo, že jedna z hlavních ulic se velice podobala vzhledem té Masarykově z Brna, a usoudili jsme, že dlouhý rakouský
vliv zanechal mnohé i v našich zemích. Zpáteční cesta se nám
mírně zkomplikovala, když vlak z Lince do Vídně nabral už na
začátku zpoždění a nestihli jsme přestoupit na spoj do Brna. Na
informacích však nebyl žádný problém jízdenky vyměnit, a tak
jsme dvě hodiny přečkali v teple nádraží nebo různých obchodů. Někteří z účastníků také poprvé v životě využili půlnoční
autobus z Brna, lidově zvaný „lumpák“.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Poslední skautskou akcí v roce 2018 byla vánoční besídka.
V pozořické orlovně se tak setkali členové pozořického dívčího
a chlapeckého oddílu. Kromě různých her nebo zpívání písniček je oblíbenou zábavou i hraní scének, které si připraví každá
družina. Mnohdy zachycují humorné situace z letního tábora
nebo z běžného života. Každopádně sklízejí velký ohlas u dětí i
vedoucích. Po scénkách proběhlo rozdávání dárků, přičemž každý účastník jeden dárek přinese a jiný si odnese. Na závěr nezbývá než se těšit na spoustu dalších skautských zážitků i v roce
2019.
Marek Šmerda - Smrk,
1. chlapecký oddíl Pozořice
9
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (9. ČÁST)
Milí čtenáři kovalovického zpravodaje!
Už několik duchovních okének v předchozích vydáních bylo věnováno dokumentu
Amoris Laetitia, což přeloženo znamená
Radost z lásky, jenž papež František napsal
manželům a rodinám současné doby. Papež
se v tomto díle zamýšlí nad nejzákladnějšími
principy mezilidských vztahů a upozorňuje
na neměnné hodnoty, na kterých jediných
může společenství rodiny i nadále existovat. Papež František má dar promlouvat k
čtenářům a posluchačům (troufnu si říct,
že bez rozdílu náboženského vyznání) velmi osobitým způsobem, jako kdyby věty
byly formulovány pro konkrétního adresáta
osobně. Aspoň takový je můj dojem z jeho
slova, ať mluveného či psaného. Vždycky
mě něco z toho osloví a upřímně obdivuji,
jak si 82letý papež dokáže uchovat mladého ducha i cit pro klima dnešní společnosti
a patřičně reagovat na aktuální situace. Jeho
dokumenty se vyznačují jednoduchostí
a praktičností. Nevím, nakolik se mi daří
jeho poselství patřičně prezentovat, ale velmi mi záleží na tom, aby jeho cenné postřehy nezapadly bez užitku. Blížíme se k závěru. Amoris laetitia má celkem devět kapitol,
takže dnes bych rád představil předposlední
osmou. V ní papež František hovoří o lidské
slabosti v oblasti vztahů a o potřebě neodsu-
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zovat ty, kteří se ocitli v jakékoliv krizi nebo
dokonce v rozpadu manželství. Všem má
být s láskou adekvátně pomáháno, aniž by
se tím schvalovala vina či zlehčovalo nebo
snad omlouvalo skutečné zlo. Papež zde
znovu jasně definuje, co je manželství: To se
plně uskutečňuje ve spojení jednoho muže
a jedné ženy, kteří se sobě vzájemně darují ve výlučné lásce a ve svobodné věrnosti,
patří si až do smrti a otevírají se předávání
života, aby se tak výchovou svých dětí stávali jedinečným přínosem pro lidsky zdravou
společnost. Jiné formy svazků tomuto ideálu
buď radikálně odporují, nebo jej uskutečňují jen částečně. Je znepokojující, že mnozí
mladí lidé dnes nemají důvěru v manželství
a žijí spolu, přičemž jedni uzavření manželství odkládají na neurčito, zatímco jiní opustí přijatý svazek a hned nato začnou nový.
Velmi často to není dáno ani tak přímým
odporem vůči instituci manželství jako takové, ale spíš praktickými hledisky. V těchto
situacích je přesto možné najít jisté střípky
opravdové lásky. Je známo, že přibývá těch,
kdo po dlouhém společném soužití nakonec
žádají o uzavření sňatku. Pro nezávazné soužití bez sňatku se lidé často rozhodují vlivem
mentality, která je celkově nastavená proti
jakýmkoliv institucím a definitivním závazkům, ale také proto, že čekají na existenciální
zajištění – na práci a pevný plat. V některých

zemích je manželství pokládáno dokonce
za jakýsi luxus, proto je odmítáno ze sociálních důvodů, neboť hmotná bída zde nutí
žít v soužití bez závazků. Všichni tito lidé si
zasluhují, aby se jim pomohlo objevit pravou
krásu manželství i cestu k němu a nikoliv je
odsuzovat či jimi pohrdat. Proto je třeba se
varovat soudů, které neberou v úvahu složitost různých situací, a je nezbytné být pozorný na to, jak lidé žijí a trpí kvůli své situaci.
Aniž by se tedy snižovala hodnota manželského ideálu, je zapotřebí doprovázet milosrdenstvím a trpělivostí možné etapy růstu
jednotlivých lidí, jež se utvářejí den po dni.
Je třeba si stále víc osvojovat logiku soucítění
vůči těm, kdo jsou slabí, a vyhýbat se jejich
stíhání nebo příliš tvrdým a unáhleným soudům. Přestaňme hledat úkryty chránící nás
před životními dramaty druhých lidí, odkud
budeme jen ukazovat prstem, ale naopak naplno vstupme do kontaktu s konkrétní existencí druhých! V závěru této kapitoly papež
povzbuzuje všechny duchovní pastýře, tedy
kněze, aby s citlivostí a v klidu naslouchali
lidem a měli vždy upřímnou touhu vstoupit
do jejich životních dramat tak, aby pochopili
jejich pohled na věc a pomohli jim lépe se
zorientovat. (zakončení příště) Dokument
papeže Františka Amoris Laetitia prezentoval
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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ZELENÁ ZÁPLAVA
REPORTÁŽ: MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ
TURNAJ - 20. LEDNA 2019
Zimní neděle 20. ledna 2019 přivítala v Telnici asi dvě stovky
ministrantů, kteří si oblíbili populární sport jménem florbal a přijali
pozvání na Ministrantský florbalový turnaj Modřického děkanství.
Po požehnání otce Ladislava Kozubíka ze Sebranic došlo se ve třech
kategoriích na sokolovně a ve sportovní hale odehrálo celkem 59
utkání, při kterých hráči 25 týmů vsítili 238 gólů, nejvíce v nejmladší
kategorii (125).
Povzbuzování, rachot bubnů, jásot fanoušků a fanynek, rodičů,
návštěvy kněží a farníků, ale především nadšené výkony hráčů vytvářely skvělou sportovní atmosféru, hala chvílemi burácela. Kromě
tradiční zelenozáplavové ministrantské velmoci z PoŠuKova se nejhlasitěji prezentovali Šlapaničtí a Slavkovští. Kromě ducha sportovního měla akce tradičně i ducha Božího. Všechno florbalové zápolení bylo zakončeno společnou modlitbou a požehnáním otce Pavla
Laciny z PoŠuKova, nikomu se po něm nechtělo domů…
Odpolední florbalový maraton tentokrát zpestřila pošukovská
děvčata pod vedením Jitky Šmerdové a Natálky Pastyříkové dvěma
tanci: chválovým a street dance, ten druhý byl doprovázen tradičními akrobatickými kousky „zelených ministrantů“. PoŠuKovským
spoluorganizátorům patří velké, velké díky.

Byli jsme skvělá parta a Bůh mezi námi. Kdo tam byl, ten ví. Kdo
tam nebyl, určitě přijede někdy příště…
Děkujeme všem, kteří mají tak krásný den na svědomí. Zvláštní
poděkování patří restauraci U Seňora za spolupráci na občerstvení
hladových a žíznivých ministrantských davů.
Individuální ocenění pro Pošukov
Nejlepší brankáři:
• nejmladší: Jan Polák (PoŠuKov A-B)
• starší: Jan Kříž (PoŠuKov D)
František Kroutil,
jménem organizátorů z Modřického děkanství

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
v dnešním zpravodaji vám opět nabídnu několik knih, které
vás třeba zaujmou. Přijděte si vybrat, určitě najdete něco, co vás
bude bavit.
Krev mé krve – Carlisleová Helen. Světově proslulý příběh
o síle mateřské lásky. Zdánlivě prosté vyprávění v sobě skrývá směs
tvrdé reality, sentimentu a věčné ničím nezničitelné mateřské lásky.
Zoopisník Miroslava Bobka. Ředitel pražské ZOO vzpomíná
a vypráví příběhy o zvířatech a lidech, které má rád.
Zločiny za časů c. k. monarchie – Šindelář Vl. Kdo rozřezal
a rozházel po Praze tělo Rebeky Humpolcové, kdo vraždil přímo
v budově soudu, proč došlo k několika vraždám ve východočeském Komárově? Stačí nahlédnout do archivních dokumentů, abychom zjistili, že zločinnost tu byla v každé době.
Josef I. – můj přítel, autorka Sirotková Soňa. Následník trůnu
– malý Josef je těžce nemocný. Situace je zoufalá. Proto je tajně povolán šestiletý fabián, nemanželský syn knížete Lobkowice, který
nemocného prince zázračně vyléčí.
Nářek ze tmy – Hamerová Zdenka. Detektivní příběh, v němž
se pro Zitu a její dcerku Aničku mění dovolená v Jižním Tyrolsku
v děsivou noční můru.
Tatér z Osvětimi – Autorka Heather Morrisová se setkala se
skutečným tatérem Ludwigem Eisenhergem. Podle jeho vyprávění
napsala příběh dvou obyčejných lidí, kteří žili v mimořádné době.
Byli zbaveni svobody, jména i důstojnosti. Autorka s citem odkrývá události z Osvětimi, aniž by milostný příběh převládal nad tím
nejdůležitějším – utrpením, ztrátou domova a touhou přežít.
Týden blázna – Černá Jaroslava. Nočním městem bloudí osaměný muž. Vyhýbá se lidem a sám neví, kdo vlastně je. Jedné noci
zachrání při havárii auta dva lidi a najednou si začne vzpomínat,
že byl kdysi úspěšný lékař, měl rodinu, přátele, kariéru. Pomocí no-

vých přátel musí projít minulostí, aby mohl začít nový život.
Smrtící tajnosti – Bryndza Robert. Erika Fosterová vyšetřuje
další zločin. Už šestý román tohoto autora vás udrží v napětí od
začátku do konce.
Znamení Jídáš, Duch znojemských katakomb, Apage Satanas – tři historické detektivky od Vlastimila Vondrušky. Na příkaz krále musí Oldřich z Chlumu vyřešit záhady plné intrik, pověr
a závisti.
Podbrdské ženy – Poncarová Jana. Příběh o těžkých lidských
osudech v podhůří Brd. Tři generace žen, tři těžké osudy. Podaří se
nejmladší z nich překonat rodinná zranění a křivdy?
Nejmenší děti budou rády poslouchat příhody zvířátek Zrzečka pod hvězdami, Kocourek se vrací, Alík a jezevec.
Starší čtenáře zaujme třeba kniha Náš tajný příběh. Olivie
ztratí po autonehodě paměť. Nevzpomíná si na havárii, rodiče,
střední školu, ani na svého kluka Matta. Postupně si musí znovu
najít místo v životě.
Moje sestra Jodie – Pearl a Jodie se musí přestěhovat s rodiči
do nového bydliště. Dívky tu ve společnosti několika dětí stráví nezvyklé a trochu fantastické prázdniny.
Modrá krev – Thomas Březina. Příběh o lidech mezi námi,
kteří jsou na první pohled docela obyčejní, ale ve skutečnosti skrývají obrovská tajemství. Viktorie odjíždí na jazykový prázdninový
pobyt do Anglie. Náhodou se jí dostane do ruky starý deník, který
si před více jak sto lety psala princezna Philipa. Victorie se ocitá
v její kůži a začíná odhalovat strašlivá tajemství.
To byl jen malý přehled nových knih. Přijďte si vybrat. Knihovna je otevřena každou sobotu od 14:00 – 16:00 hodin. Po domluvě
můžete přijít i v pátek odpoledne.
Příjemné chvíle s knížkou vám přeje
Milada Terberová
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VÝROČÍ 50LET ZALOŽENÍ KAPELY METROPOL (THE HELL)
Hrál jste ve skupině METROPOL, kterou si spousta
našich občanů ještě pamatuje, můžete nám přiblížit, jak
to tenkrát bylo? Byla to normalizační doba - po roce 1969.
Název kapely byl původně The Hell (peklo), jeviště a taneční
sál byl červeně osvětlen, jako v pekle. Hráli jsme písničky
skupiny The Beatles a rokenrol. A to se neshodovalo s ideologií tehdejší KSČ. Po doporučení kulturního střediska jsme
zvolili neutrální název METROPOL. Na „přátelská upozornění“ (udání) z místa konání akcí jsme byli několikrát
zakázáni. Často jsem bojoval na OV KSČ za povolení naší
činnosti. Byli jsme zakázáni na okrese Vyškov pro ideovou
nezpůsobilost. Do repertoáru jsme museli zařadit i sovětské písničky např. Modrý sarafán, se kterým jsem vyhrál na
soutěži zpěváků v Tišnově. Legendární bylo několikeré zastavení rychlíku v zastávce Velešovice. Na „odpolední čaje“
se tam sjížděla celá Jižní Morava. Zakládající členové kapely
- Zdeněk Kříž, Zdeněk Buchta, Zdeněk Mazel, Miloš Kloc,
Vojtěch Mojžíš a Antonín Daněk. Dnes už jsme všichni „staří páni“. Kdy jste se rozhodli, že budete hrát a zpívat spolu? Bylo to dílem okamžiku, jako všechno v tehdejší době.
Prostě jednou v hospodě (podzim 1968) jsme to vymysleli. První veřejné produkce se konaly v r. 1969. Toto se týká
první formace kapely. Časem se obsazení měnilo, hudebníci
přicházeli a odcházeli. V r.1982 jsme vykonali profesionální
zkoušky. Kromě odborných znalostí na úrovni maturity na
konzervatoři jsme byli podrobeni zkoušce z politické uvědomělosti. Byla to doba temna a pokud jsme chtěli veřejně
hrát, museli jsme projít prověrkou, abychom ani náznakem
nevystupovali proti režimu. V r.1993 nám navrhla dánská,
umělecká agentura abychom hráli s manželkou jako duo.
Umožnila nám to technika. Používáme programovatelnou
rytmiku (basa, bicí). Eva obsluhuje klávesy a já hraji na kytaru, saxofon, housle a akordeon, Hráli jste po celé Evropě,
kde se Vám nejlépe hrálo? Naše mentalita lidové zábavy
se nejvíce blíží Německu a Rakousku. Angličané a Španělé
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mají jiný typ zábavy a mentalitu. Hráli jsme nejvíce ve Španělsku na Mallorce (pro turisty z celého světa), a v Tyrolích.
Kromě toho jsme hráli v Portugalsku, Lucembursku, Švýcarsku a Německu. Ovšem nejvíce se nám líbí doma. Máme tu
spou tu známých a přátel. Jak vypadal Váš pracovní den,
nebo rok? Hráli jsme denně - t.j. 30 pracovních dnů v měsíci. Turisté se stále měnili a všichni se chtěli na dovolené
bavit. Byli doby, kdy jsme byli na cestách celý rok. Na jaře
Švýcarsko, v létě Mallorka, podzim Lucembursko a Rakousko. Mezitím Německo a Portugalsko. Prostě fofr. Denní režim se plně podřizoval dobré hlasové kondici - přípravě na
večer. Spát se chodilo ve tři ráno, budíček v deset. Hlavně
se moc zbytečně nemluvilo – hlasový klid. Mezi hudebníky
jsme rarita, protože jsme na našich vystoupeních v zahraničí
na pódiu instalovali naši českou vlajku. Tak se stalo, že vedení španělského hotelu vedle naší české vlajky pověsilo vlajku
španělskou. V současnosti hrajeme hlavně v našem blízkém
okolí pro přátele a známé. Užíváme si zaslouženého odpočinku. Hudbu máme jako koníček.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká
republika.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už
posedmnácté.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí
(např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně
zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Srdečně děkujeme, že jste nám i letos otevřeli své dveře i srdce a přispěli do Tříkrálové sbírky.
Letošní sbírka vynesla částku 27 565 Kč.
Vaši milí koledníci a vedoucí skupinek: Matěj Kroča,
Markéta Viktorinová, Alena Pernicová, Miluše Gillová a Jitka Šmerdová.
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NAŠI JUBILANTI
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
Blahopřejeme všem jubilantům,
přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.

Gryc Jaromír
Kadlecová Ivana
Sehnal Jan
Pokladník Rostislav
Valehrchová Jiřina
Paukertová Jarmila
Jašek Petr
Martauzová Marie
Sehnalová Vojtěška
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60
60
60
60
60
65
65
70
70

Šmerdová Hana
Terberová Milada
Filipová Zdenka
Sedláček Oldřich
Rubešová Jana
Krška Leoš
Havlíček Antonín
Lozrtová Františka
Hřebíčková Marie

70
70
75
75
75
80
85
91
95
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TJ SOKOL Kovalovice
zve na 45. ročník pochodu osvobození,
který se uskuteční ve středu 8. května 2019
na trasách 15, 27, 35 a 50 (pouze na kole) km.
Start je na hřišti Za Mlýnem od 7:00 do 8:30 hod.
Startovné: Dospělí – 30 Kč, Dorost – 20 Kč, Děti –10 Kč.

OSTATKY A DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
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OSTATKY A DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
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