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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou minulostí, všem školákům a především
prvňáčkům přeji v novém školním roce hodně úspěchů.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o neúspěšném vyhodnocení našeho projektu Rekonstrukce multifunkční
budovy obecního úřadu č.p. 10 v obci Kovalovice, v rámci dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a projekt
Výstavby multifunkční budovy s obchodem z dotačního titulu
Podpora dostupnosti služeb. Obrovský převis žádostí obcí a měst
u dotačního titulu Rekonstrukce a přestavby veřejných budov
utvrzuje fakt, že jsme dosud neobdrželi žádnou zprávu o vyhodnocení naší žádosti o dotaci. Každopádně novou žádost o dotaci
na Rekonstrukci úřadu podáme v listopadu znovu. Budeme věřit, že alokace finančních prostředků na tuto výzvu bude v dalším
kole podstatně vyšší!
Jednání také probíhají ohledně komplexních pozemkových
úprav. Firma Hanousek s.r.o. a Pozemkový úřad zvou průběžně

Větrná bouře Mortimer, která se 30.9. přehnala
přes Česko, zasáhla okrajově i Kovalovice.

všechny majitele pozemků v katastru Kovalovic k odsouhlasení navrženého stavu. V návaznosti na KPÚ nám byl také předložen předběžný
návrh nového územního plánu obce k připomínkování, což jsme také
učinili. Předložen k projednání se všemi dotčenými úřady a orgány
bude koncem října, poté pořizovatel ÚPD zapracuje stanoviska dotčených institucí, následovat bude veřejné projednání návrhu nového
ÚPD – termín zatím není znám.
Všude přítomné zdražování se dotkne i komodity nakládáním
s odpady. Firma SUEZ, zajišťující odpadové hospodářství, nám zdražila
některé služby už začátkem roku. Další mírné zdražení bude následovat. Nezbývá nám, než v příštím roce, po 12 letech, přistoupit ke zdražení poplatku za svoz komunálního odpadu a to na 500,- Kč /osobu.
Obrací se na mě s dotazy někteří majitelé domů na „Spojce“, kteří
sousedí se zahradami s lokalitou „Louky“(vedle bývalého areálu družstva), kde probíhá výstavba inženýrských sítí a komunikace. Dotazy
směřují zejména na termíny dokončení komunikace, aby se majitelé
zahrad sousedící se stavbou mohli řádně dostat na své pozemky. S majitelem realitní kanceláře, který je zároveň investorem, dozorem i stavbyvedoucím výstavby je velice těžká komunikace. Po dobu dvou měsíců se stavba nikam neposunula. Nedostatečné zdůvodnění investora
mě vedlo ke svolání kontrolní schůzky za účasti Vodoprávního úřadu
Šlapanice, VAS, a.s. a obce. Bohužel pravomoci zástupce obce jsou v tomhle případě značně omezené!
Nevím, jakým způsobem donutit investora, aby do zimy stavbu komunikace dokončil!
Krásné podzimní slunečné dny Vám přeje
Milan Blahák,
starosta obce
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V sobotu 19. října v době od 9.00 – 11.00 hod bude probíhat „Na Place“ sběr
velkoobjemného a nebezpečného odpadu.

Další koupací sezóna Přírodního biotopu skončila. Pro zajímavost uvádím přehled návštěvnosti od nejvyšší po nejnižší dle
jednotlivých let.

Pořadí sezón dle
návštěvnosti

návštěvníků

6.sezóna, rok 2010

17.690

7.sezóna, rok 2017

16.884

8.sezóna, rok 2019

16.589

1.sezóna, rok 2013

22.913

9.sezóna, rok 2016

14.641

2.sezóna, rok 2018

21.944

10.sezóna, rok 2011

14.186

3.sezóna, rok 2009

18.645

11.sezóna, rok 2008

13.864

4.sezóna, rok 2015

18.107

12.sezóna, rok 2007

13.190

5.sezóna, rok 2012

17.983

13.sezóna, rok 2014

12.853

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
8.11.2019
V pátek od 17,00
proběhne již tradiční Martinský lampionový průvod.
Sraz u obchodu paní Blahové

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.6/2019
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 5.9.2019
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Šmerdová Jitka, Kotvrdová Jiřina.
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Marka Kousalíka a Petra Filipa – usnesení č.1/6/19
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/6/19
- schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 610/5
v k.ú. Kovalovice za 6.000,-Kč. - usnesení č.3/6/19
- schvaluje opětovné podání žádostí o dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na projekt Rekonstrukce multifunkční
budovy obecního úřadu č.p. 10 v obci Kovalovice- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov s termínem příjmu žádostí listopad 2019 a podání žádosti o dotaci na projekt Vý2

-

-

-

stavby multifunkční budovy s obchodem v obci Kovalovice
- Podpora dostupnosti služeb se stejným termínem příjmu
žádostí.
usnesení č.4/6/19
bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 a 4 dle přílohy –
usnesení č.5/6/19
bere na vědomí prozatimní návrh nového územního plánu
obce Kovalovice zpracovaný a předložený ing.arch.panem
Brožkem
usnesení č.6/6/19
bere na vědomí návrh směny pozemků ve vlastnictví městyse
Pozořice ležící v katastru obce Kovalovice za pozemky obce
Kovalovice ležící v katastru městyse Pozořice.
usnesení č.7/6/19
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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MŠ KOVALOVICE
SEŠLI JSME SE V „BERUŠCE“
V pondělí 2. září budova naší školky
opět ožila. V tomto školním roce je zapsáno 48 dětí, z toho 15 nově přijatých.
Starší kluci a holky přišli s úsměvem
a jistotou ve tváři. Malé děti si postupně
zvykají na kolektiv kamarádů a na velkou
změnu – být delší dobu bez maminky.
Každý rok se tu a tam objeví i slzičky, to
už k prvním samostatným krůčkům patří. Naší snahou je, aby adaptace probíhala pozvolně a děti byly brzy spokojené
a šťastné. Také proto během září vyrážíme na vycházky do blízkého, ale i vzdálenějšího okolí nebo na školní zahradu.
Ani o prázdninách se však ve školce
nezahálelo. Abychom podpořili rozvoj
všestranných dovedností dítěte, vznikly
tematicky zaměřené herní koutky. Poutavě upravené koutky děti vedou ke spontánní hře, při které se zároveň učí a objevují nové věci.
U dětí podporujeme pozitivní vztah
k ochraně přírody. Samy se zapojují tříděním odpadového materiálu do nových barevných boxů na třídách. Tímto

praktickým krokem doplňujeme vhodné
činnosti i povídání si o environmentální
oblasti. Společně s Vámi můžeme u dětí
ještě více upevnit správný návyk tím,
že budeme třídit odpad i doma. Mateřská škola Vám nabízí možnost odevzdat
hliník, drobný elektroodpad, baterie,
cartridge a tonery v přízemí ve vstupní
chodbě. Na starý papír bude přistaven
kontejner 1x za 2 měsíce před budovou
školy. Děkujeme za Váš zájem.
Program školky je bohatý, kromě
divadélek, koncertů a výletů nabízíme všem dětem různé zájmové aktivity
v odpoledních hodinách. Patří mezi ně
kroužek pohybově-taneční, flétna, ale
i edukativně-stimulační skupiny pro
předškoláky s jejich rodiči. V druhém
pololetí se zúčastníme plaveckého výcviku ve Vyškově.
V MŠ zařazujeme během dopoledního programu tzv. skupinové logopedické chvilky, které vedou dvě vyškolené
paní učitelky. Tyto činnosti pomáhají
prodlužovat výdechový proud, uvol-

ňovat mluvidla a rozpohybovat jazyk,
což přirozeně podporuje správnou výslovnost hlásek. Nejedná se však o logopedickou péči ve smyslu vyvozování
hlásek. Zahájili jsme proto na základě
zájmu rodičů spolupráci s logopedkou
Mgr. Romanou Sukovatou, která během
dvou odpoledních sezení provede logopedickou depistáž – diagnostiku hlásek
a odbornou konzultaci následné péče
pro rodiče.
Zároveň bychom rádi pozvali všechny rodiče na logopedický workshop 31.
10. 2019 do mateřské školy zaměřený
na podporu komunikačních dovedností
předškolního dítěte. Jedná se o aktivitu hrazenou projektem MAP Šlapanice.
Paní logopedka a speciální pedagožka
Mgr. Lea Šafránková se bude věnovat zejména konkrétním dotazům ze strany rodičů. Chtěli bychom tímto pomoci Vám
i Vašim dětem.
Těšíme se na společné zážitky s dětmi
a spolupráci s Vámi.
Bohdana Vlčková

VZPOMÍNKY Z PRÁZDNIN
Prázdniny už sice definitivně skončily, ale my se nechtěli
hezkých zážitků z tohoto bezstarostného období vzdát a tak
jsme se v pondělí dopoledne vypravili na plac za obecním úřadem.
Vybaveni křídami jsme začali zkrášlovat prostranství našimi
vzpomínkami z prázdnin a dovolených.
Vskutku krásné výtvory se nám povedly a my z nich měli
velikou radost.
Petra Stejskalová
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VÝLET DO KRAVÍNA VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH
Náš první společný výlet v tomto školním roce se uskutečnil ve středu 18.9.2019. Na cestu jsme si vybavili baťůžky
a dobrou náladu podpořenou sluníčkem ,které nás hřálo. Našim cílem byl místní kravín ve Viničných Šumicích. Areálem
nás provázel pan zootechnik, který dětem ukázal malá telátka,

školičku pro větší telátka, kravičky a mlékárnu. Strávili jsme
společně krásné a zážitkové dopoledne se spoustou nových informací.
Za MŠ Kovalovice,
Petra Stejskalová

ZŠ VINIČNÉ ŠUMICE
Závěr minulého školního roku
aneb co v červnovém zpravodaji nebylo
OKÉNKO DO ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Únor
Školní rok se překulil do druhé poloviny, jsme starší a zkušenější. Ve ŠD jsme zaběhlí, každý z nás má své místo na hraní, oblíbené hračky a stavebnice. Nenápadnou formou jsme se
vzdělávali v oblasti zdravovědy. Hovořili jsme o první pomoci
a sledovali jsme na IT instruktážní video o resuscitaci. Četli
jsme na pokračování bajky od Jean de la Fontaine, které končí
poučením z jednání zvířátek. Pro rodiče jsme se naučili verše
od Michala Čarka: Naše rodina. S prvními jarními paprsky
jsme vyběhli do přírody. Vykoukly na nás sněženky a čemeřice, tlačily se krokusy i bledulky. Libozvučný byl i zpěv ptáků
přelétajících z větve na větev, ze stromu na strom a jakoby nám
děkovali, že jsme se o ně v zimě postarali. Masopust byl veselý, hravý, plný zábavy a skončil velkou jahodovou koblihou
v puse. Mňam!
Březen
Jaro je kouzelník, který čaruje teplem, sluncem, pestrostí
barev. Jaro voní z každého koutu. Ptáci si staví hnízda a vrabci
se perou o peříčka do nich. Tak i nám nastal ráj pro hry na
hřejivém slunci. Naučili jsme se starou vybíjenou na státy, na
medvěda nebo na osla, přeskakovali a podbíhali jsme dlouhé
švihadlo, driblovali a probíhali mezi kužely, hráli na honěnou.
Když přišla přeháňka, ve třídě jsme se nenudili. Ukázali jsme
si, jak se budí na jaře semínko, připomněli jsme si stará řemesla a pantomimicky vyjádřili, jaké povolání chceme v dospělosti vykonávat. V etické výchově jsme se opětovně dotkli tématu
handicapovaných lidí kolem nás. Svůj kladný vztah ke knihám
4

jsme završili návštěvou obecní knihovny. Pátá neděle před Velikonocemi se nazývá Smrtná. Právě tehdy si děti v minulosti
vyráběly figuríny zvané Moreny, Mařeny, Smrtky či Smrtholky. Obešly vesnici a hodily ji do vody, spálily nebo zakopaly
a přinesly jaro. -Protože i nám se uvedená tradice velmi líbí,
každoročně ji praktikujeme.
Duben
A bylo jaro. Teplo dýchlo, všechno kvetlo, včely bzučely,
a ti ptáčci tolik zpívali. Prvního dubna v Den ptactva jsme si
četli z nové knihy od Norberta Schäffera Krmíme ptáky. Dozvěděli jsme se, jak ptáci tráví celý den, jak se starají o své peří
aj. Náš pobyt na hřišti se stále více prodlužoval. Zařazovali
jsme míčovou průpravu, trénovali jsme přesné přihrávky, holky rády hrály školku s míčem. Začali jsme s přípravou na vybíjenou. Před Velikonocemi jsme si povídali o zvycích, které
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se udržují v našem kraji. Malí i velcí musíme se vyrovnat s narůstajícím silničním provozem, kterého jsme všichni účastníci. Dopravní výchova byla tentokrát zaměřena na pravidla pro
chodce a cyklisty. Legrace a hodně pohybu provázely krásné
a slunečné odpoledne, když se na školním hřišti slétly družinové čarodějnice. Setkání s jubilanty v Kovalovicích patří
k našim pravidelným akcím. Nejstarší flétnisté přispěli svým
doprovodným programem k pěkné atmosféře. Hrou na flétny
a příjemným vystupováním ukázali, že úcta ke starým lidem
jim není cizí.
Květen
Na jaře, když kvete sad, na světě je každý rád. A naše děti si
mohou hrát, povídat, kreslit, tančit, koukat na přírodovědné
filmy nebo jen tak odpočívat v družince. Děvčata vytvářela
drobné dárečky z vlny pro svoje maminky ke Dni matek. Vyprávěli jsme si, jak jim doma pomáháme a co společně prožíváme ve volných svátečních dnech. Protože je nám blízké
nakupování, tak se z nás na jedno odpoledne stali obchodníci.
Hru jsme ukončili návštěvou opravdového obchodu. Během
celého měsíce jsme se zabývali projektem zoo. Díky ní se podařilo zachránit řadu vymírajících druhů. V naší družince nenajdete nikoho, kdo by neměl zvířátka rád. Společně jsme si
o nich povídali, vystřihovali je ze starých knih a časopisů, lepili a dokreslovali životní prostředí. A když bylo venku krásně, běželi jsme se protáhnout na čerstvý vzduch.

jsme si několik informací o chování v lese a o letním nebezpečí v přírodě. O bezpečnosti chování jsme se poučili instruktážním filmem Ježkovy voči. Zaposlouchali jsme se do patálií
malého Mikuláše z knihy R. Goscinnyho Mikulášovy prázdniny. Zubníček nám zopakoval základy ústní hygieny a přiučil
nás něco málo z anatomie lidského těla. Na konci školního
roku se každoročně setkáváme se zaměstnanci Obecního úřadu ve Viničných Šumicích. S neskrývanou radostí a úsměvem
na tváři nás vítal pan starosta Drápal a paní Vlachová. Vždy
se nám po celou dobu věnují a poctivě odpovídají na naše zvídavé otázky. Ani se nám nechtělo odejít. Však jsme si také domluvili další návštěvu. A tak ve společnosti kamarádů a dobré
nálady uběhl červen a my jsme se na dva měsíce rozloučili.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Tamara Kalábová

Červen
Vyčerpávající školní rok je u konce. Je čas myslet na prázdniny. V ŠD jsme si povídali o svých plánech, jak budeme trávit
prázdninové dny, co podnikneme na táborech nebo na chatách v lese. Odpočívali jsme při tom na karimatkách, k tomu
nám hrála tichá hudba – relaxační CD Šumění lesa. Pověděli

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY
Další školní rok začíná. Co nás čeká?
Jak se nám bude dařit? Co zažijeme?
Budeme spolu dobře vycházet? Budeme
mít kamarády? Spousta otázek, ale odpovědi na ně si musíme společně „prožít“ a dozvíme se je až za deset měsíců.
První školní den jsme mezi námi
přivítali osmnáct prvňáčků. Pozdravit
a předat dárky jim přišli pan starosta
Josef Drápal, pan starosta Milan Blahák, pan farář Pavel Lacina, paní Zdena
Holubová a paní Ludmila Pospíšilová.
Přejeme prvňáčkům úspěšný start do
školního života a aby se jim dařilo co
nejlépe po celý školní rok.
Největší novinkou tohoto školního
roku je zřízení přípravné třídy (někteří
jim říkají „nulťáčci“). Vzdělávání bude
probíhat podle školního vzdělávacího
programu mateřské školy, ale budou už
s námi ve škole. Děti si budou pomalu
zvykat na školu a přitom stále v režimu školky. I nadále bude mnoho času
věnováno hře, díky které se děti hodně
nového dozví a naučí.

Z důvodu velkého zájmu o školní družinu jsme navýšili její kapacitu
a můžeme letos otevřít tři oddělení.
Naši čtvrťáci pokračují v projektu
Les ve škole. Zapojíme se do soutěže

s názvem „Voděnka“, vyhlášené odborem životního prostředí. Budeme pořádat dvě školy přírodě, z toho jedna
s plaveckým výcvikem. Těšíme se na
výukové programy, například v Sobě5
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šickém Jezírku, na tradiční akce obce,
na kterých naše děti zpívají, hrají nebo
recitují. Získali jsme dotaci z JMK
v oblasti Environmentálního vzdělávání , výchovy a osvěty, díky které se,
mimo jiné aktivity, celá škola může
vypravit na výlet do muzea ve Strážnici na program „Podzim na dědině“.
Zapojíme se do aktivit Místního akčního plánu Šlapanice, jejich ž nabíd-
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ka je skutečně pestrá. Ve 3. až 5. třídě
nás během roku několikrát navštíví
v hodinách anglického jazyka rodilý
mluvčí. Pro rodiče dětí předškolního
věku se uskuteční workshop na téma
logopedické prevence, získáme finanční podporu na výjezdy do středisek
EVVO, poměříme své síly na turnaji
v deskových hrách, přispějeme svými
pracemi do literární a výtvarné soutě-

že. Přínosná jsou setkání vychovatelů družin, síťování sociálních aktérů,
řada přednášek a seminářů. A hlavně
se všichni těšíme, jak si užijeme nové
učebny, hřiště a zahradu.
Vážení rodiče, milé kolegyně, milí
žáčci, dovolte, abych vám popřála
úspěšné vykročení do nového školního
roku, pevné zdraví a pohodu.
Olga Růžičková

TJ SOKOL KOVALOVICE
NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
V měsíci červenci uspořádal Sokol
Viničné Šumice 2. ročník nohejbalového turnaje veteránů (55+). Postavili
jsme 1 družstvo, které se umístilo na
třetím místě.
Naší první akci po prázdninách
jsme věnovali těm nejmenším. První
zářijovou sobotu jsme uspořádali tradiční sportovní dopoledne. Tradicí se
rovněž stalo počasí. I tentokrát nám moc nepřálo, takže
jsme se museli přesunout do
sálu. Díky tomu, že v průběhu akce přestalo pršet, mohli
jsme nakonec některé disciplíny přesunout na hřiště.
Nepříznivé počasí se bohužel
opět podepsalo na účasti (17
dětí).
Zde jsou výsledky:
Předškolačky: 1. Karolinka
Valehrachová, 2. Beata Chamrádová, 3. Maruška Marková, 4. Michalka Kalužová, 5.
Valentýnka Valehrachová, 6.
Kamilka Kalužová, 7. Emilka
Chamrádová
6

Předškoláci: 1. David Sehnal, 2. Patrika
Lamacz.
Mladší žákyně: 1.Darinka Lamaczová,
2. Martinka Lamaczová.
Starší žákyně: 1. Klárka Štanglová.
Starší žáci: 1. Daniel Blahák, 2. František Marek.
Ještě starší žákoně: 1. Anna Marková.

Ještě starší žáci: 1. Tomáš Sehnal, 2. Marek Richter.
Všem organizátorům patří dík, stejně
tak jako Ing. Zdeňku Urbánkovi, který zajistit odměny pro soutěžící a Věře
Koudelkové za občerstvení pro děti.
Zpracoval:
Mgr. Miroslav Vlach
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HASIČI
MUŽI
Po letní pauze, kdy jsme žádnou soutěž neabsolvovali, jsme
se 7. září vydali do Březníku. Soutěž byla zařazena do programu oslav 125. výročí založení tamního SDH. Svou účastí na
průvodu obcí a doprovodném programu jsme tak svým dílem
podpořili domácí sbor, se kterým máme dlouhodobě velmi
dobré vztahy. Samotná soutěž začala po slavnostním nástupu,
připomenutí historie sboru a udělení cen zasloužilým členům
sboru. Oproti předchozím rokům doznala razantní změny postrádala jízdu hasičským autem po trati. Celý tým tak plnil
jednotlivé disciplíny společně na určené dráze a až na závěr
využil vlastního auta, ze kterého se vybavil potřebnou výzbrojí
a prováděl útok. I přes tuto změnu měla soutěž stále podobný náboj jako v předchozích letech a neztratila nic na své náročnosti. Domácí tým si vedl velmi dobře a stanovil poměrně vysokou laťku. Nám se jej ale podařilo o několik sekund
v celkovém součtu předstihnout a celou soutěž vyhrát s časem
2:28. Domácí zaostali o necelých 14 sekund za námi. Škoda
jen, že zde soutěžily pouze 4 týmy, a soutěž tak byla velmi brzy
u konce. Vítězství našeho týmu vybojovali: Lukáš Andrysík,
Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Pavel Valter, Oldřich Večeřa

a Martin Žemla.
O týden později jsme zavítali do Rašovic. Zde každoročně probíhá soutěž s příjezdem, kdy si tým musí poradit na
trati se spoustou překážek. Vzhledem ke skutečnosti, že se
soutěže účastnilo jen 5 týmů, soutěžilo se ve dvou kolech,
kdy rozhodoval lepší z obou pokusů. Hned po prvním kole
jsme se ujali vedení, ale s vědomím, že nám podobným způsobem uteklo loni první místo v samotném závěru, jsme stále
hledali možnosti zlepšení. Tento cíl se nám podařilo splnit,
když jsme náš první pokus o hodnotě 2:29 stlačili o dalších
11 sekund na pěkných 2:18. Nejblíže se k nám přiblížilo
družstvo domácích, které dosáhlo času 2:33. První místo
nám už ale nikdo nevzal, a tak jsme se po loňském druhém
místě mohli opět radovat z vítězství. Poslední soutěž tohoto
roku nás čeká až v prosinci, kdy celou sezónu zakončíme na
zimní soutěži v Sivicích.
Za náš tým startovali: Patrik Lev, Marek Martauz, Jaromír Šmerda, Marek Šmerda, Pavel Valter, Oldřich Večeřa,
Martin Žemla a Stanislav Žemla.
Oldřich Večeřa

KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
Po letních prázdninách pokračuje činnost kroužku Malých hasičů. Počasí, které panovalo první zářijové pondělky,
kdy se pravidelně scházíváme nám moc nepřály a tak kroužek se rozjel naplno až v polovině září, kdy to vypadá, že se
ještě dočkáme babího léta a s dětmi tak využijeme možnosti
aktivit a pobytu venku. V letošním roce jsme se vzhledem
k velkému zájmu o kroužek rozhodli věnovat dětem každé pondělí, namísto jednou za 14dní, jak tomu bylo vloni.
I tělocvičnu na biotopu máme díky vstřícnosti a velké podpoře obce Kovalovice a místní organizaci Sokola zajištěnu
na každé pondělí, takže se můžeme scházet s dětmi častěji.
V současné době navštěvuje kroužek přes dvacet dětí, věkem od nejmenších školkou povinných až po děti starší, ve
věku prvního stupně ZŠ. Jsem rád, že o kroužek mají zájem
i děvčata, kterých je v poměru s kluky zhruba polovina.

Dokud nám počasí dovolí, budeme se scházet pravidelně každé pondělí u hasičské zbrojnice, odkud s dětmi
vyrazíme na hřiště na biotop. Později využijeme tělocvičny na biotopu, scházet se
pak budeme přímo tam.
Fotografie z činnosti
a další organizační informace najdete na naší facebookové skupině“ Malí Hasiči Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda,
vedoucí kroužku
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VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO.
Pravidelnému cvičení, školení a údržbě techniky se věnuje výjezdová jednotka SDH Kovalovice permanentně, průběžně během
roku. V letním období jsme spolu s jednotkou SDH Viničné Šumice procvičili dálkovou dopravu vody z vodní nádrže rybníka „Na
hrázi“ až k silnici mezi Pozořicemi a Šumicemi, směrem k Rékoví.
Toto cvičení pod odborným dozorem plk. Ing. Kováře, simulovalo
mimořádnou událost v podobě požáru většího rozsahu, např. lesa,
či většího objektu, kdy je třeba zřízení čerpacího stanoviště u vodního zdroje většího objemu a zajištění dostatečné a kontinuální
dodávky vody, k plnění cisteren, které ji pak kyvadlově dopravují
na místo zásahu. Při cvičení jsme sami zajistili celou organizaci
simulovaného zásahu, od velení až po obsluhu prvního čerpacího
stanoviště, které zřídila naše jednotka, po komunikaci s druhým
stanovištěm, které zřídila jednotka z Viničných Šumic. Během
zásahu jsme také využili a procvičili komunikaci pomocí radiostanic.
V září jsme také provedli školení strojníků v obsluze našeho
prvovýjezdového vozidla CAS 24 Dennis, opět s využitím vodní
nádrže rybníka „Na hrázi“.
Během prázdnin jsme byli pozváni na dětský tábor do Bukoviny, který byl zaměřen na poznávání a seznámení se dětí se složkami integrovaného zásahového systému (IZS). Jedno odpoledne

bylo věnováno Hasičům. Dětem jsme předvedli naši techniku, seznámili je s vybavením, které používáme při naší činnosti a u zásahů, děti si mohly vše vyzkoušet a zodpověděli jsme jim na jejich
všetečné otázky. Při odjezdu jsme dětem neplánovaně předvedli,
jak vypadá spolupráce mezi jednotkami, když jsme byli nuceni
povolat jednotku z Březiny, která vyprostila naše uvízlé vozidlo ze
zabahněné louky. Děti z toho měly velkou radost, my už trošku
méně. Vše se nakonec povedlo a my jsme se mohli vrátit zpět na
základnu. Děti tak byly bohatší o jeden zážitek navíc
Ing. Jaromír Šmerda,
zást. velitele JSDHo

KOPANÁ ŠUMICE
FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Začátkem školního roku se naplno rozběhla fotbalová soutěžní utkání ročníku
2019-2020. I letos nabízí oddíl kopané TJ
Sokol Viničné Šumice dětem kolektivní sportovní vyžití. Pokud to počasí dovolí, trénují
mužstva na fotbalovém hřišti ve Viničných
Šumicích. Přes zimu se sportuje v sále sokolovny tamtéž.
Nejmladší hráči narození v roce 2014 a
2013 mívají tréninky v pondělí, středu a čtvrtek od 17,00 hod. Vede je trenér Stanislav Píšek. Toto mužstvo má na podzimním programu účast na čtyřech turnajích. První se hrál
v Rosicích za účasti sedmi mužstev. Třetí je
naplánovaný na neděli 6.10. ve Viničných Šumicích. Mužstvo tvoří tři hráči. Hraje se bez
brankaře a střídá se jako v hokeji.

Mladší přípravka je v tomto ročníku určena pro hráče narozené v roce 2012 a 2011.
Mužstvo tvoří brankař a čtyři hráči v poli.
Během září a října je na programu devět mistrovských utkání. Po odehraní čtyř utkání má
dvě výhry a dvě prohry.
Starší přípravu tvoří hráči ročníku 2009
a 2010. Trénují společně s mladší přípravkou
v pondělí, úterý a čtvrtek od 16. hod. Na hřišti je brankař a pět dalších spoluhráčů. Podzimní program má osm utkání. Do uzávěrky
jedno vyhrála a dvě prohrála. Obě přípravky
zatím trénuje Mojmír Ryška, dokud se nenajdou další zájemci o práci s dětmi.
Děti ročníku 2007 a 2008 tvoří mužstvo
mladších žáků. Trénují v úterý a čtvrtek od
17. hod. Péči jim věnují Jiří Stejskal, Jiří Pal-

zer a Aleš Kotlán. Hrají asi na polovině fotbalového hřiště mužů. Na podzim by měli
odehrát jedenáct mistrovských utkání. Po
čtyřech odehraných jsou na třetím místě.
Tak jako mnoho dalších sportů už ani
fotbal není jen výsadou kluků. V našem oddíle máme i několik děvčat. Přátelské prostředí a systematická práce s mládeží přivedla
do oddílu i děti z Kovalovic, Pozořic, Vítovic
a Nemojan.
Všechna mužstva ráda přivítají další hráče. Přijďte se podívat a zkusit, zda by právě
fotbal ve Viničných Šumicích nebyl pro vaše
dítě zajímavou činností.
Dotazy můžete zasílat na emailovou adresu "fotbal.posukov@seznam.cz".
Mojmír Ryška

OREL
OREL STÁLE V POHYBU
Jedním z hlavních sportů, kterým se v naší orelské jednotě
zabýváme je volejbal. A tomu jsme se také věnovali o prázdninách. Celkem 61 osob – mužů, žen a dětí se zúčastnilo volejbalového soustředění. Jezdíme tradičně na přelomu července
a srpna do rekreačního areálu v Horním Bradle. Mimo to, že
se na svou sezónu připravuje družstvo mužů, sportují i ženy
a děti, kterým především se snažíme předávat lásku k tomuto
nelehkému sportu. Tradičním zpestřením bývá také fotbalový
zápas proti trenérům fotbalových juniorských kategorií z Kada8

ně, výlet tatínků s dětmi a exkurze do ruční výrobny vánočních
baněk. Rádi mezi sebou přivítáme další volejbalové nadšence:
MINIVOLEJBAL MLADŠÍ
předškoláci – 3. třída, na orlovně
úterý 16.00 – 17.00, čtvrtek 17.00 – 18.00
MINIVOLEJBAL STARŠÍ
4. a 5. třída, na orlovně
úterý 17.00 – 18.00, čtvrtek 18.00 – 19.00
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KLUCI
od 6. třídy, na hřišti
pondělí 16.00 – 17.30, středa 17.00 – 18.30

-

HOLKY
od 6. třídy, na hřišti
úterý 16.00 – 17.30, pátek 15.00 – 16.30
Pro děti dále nabízíme:
- Cvičení pro děti od 3 do 6 let, čtvrtek 16.00 – 16.45 hod na orlovně
(cvičení je všeobecné, vedeme děti k chápání základních povelů
v tělocviku, snažíme se je naučit jednoduché cviky z oblasti gym-

nastiky, atletiky i míčových her, spolupracujeme v týmu, ale také
pracujeme na individualitě dětí. Cvičení probíhá bez rodičů.)
Aerobik pro holky – středa: předškoláci – 3.třída: 15.30 – 16.15
hod, děvčata 4. – 5.třída: 16.15 – 17.00 hod, děvčata 6. – 9.třída: 17.00 – 17.45 hod

Pro širokou veřejnost nabízíme:
- vstup do nově zrekonstruované posilovny: každý den od 16
do 21 hod
- každé pondělí Aerobik / Stepaerobik od 19 do 20 hod
- každou středu Kruhový trénink / posilovací lekce od 19 do
20 hod

OREL A KULTURA
V sobotu 22.června jsme byli pozváni na Babské hody do Viničných Šumic. Starší oddělení DNS Orlík tam zatančilo Hanáckou besedu. Přes prázdniny jsme měli volno, ale už v září zase začínáme a moc
rádi přijmeme další příznivce folklóru a tradic našeho regionu.
Pravidelné zkoušky DNS Orlík probíhají každé pondělí
- pro děti od 4 let v 16.15 hodin, vede Petra Kratěnová.
- pro děti od 1. do 5.třídy v 17 hodin, vede Hana Gloserová.
- pro děti od 6.třídy v 18 hodin, vede Michaela Ratajová a Sofie Bernreiterová.
NS Orelská chasa vod Pozořic také přijmá nové členy, zkoušky jsou určeny pro všechny, kteří už mají za sebou základní školu:-)
Zkoušku bývají ve čtvrtek od 20 hod na orlovně.
Orel jednota Pozořice
PRO DĚTI:
Dětský národopisný soubor Orlík
- přípravka: pondělí v 16.15 hod
- mladší: pondělí v 17 hod
- starší: pondělí v 18 hod

Volejbal
- žáci: pondělí v 16 hod, středa v 17 hod
- žákyně: úterý v 16 hod, pátek v 15 hod
- minivolejbal starší: úterý v 17 hod, čtvrtek v 18 hod
- minivolejbal mladší: úterý v 16 hod, čtvrtek v 17 hod
Aerobik pro holky
- mladší: středa v 15.30 hod
- starší: středa v 16.15 hod
- juniorky: středa v 17 hod
Cvičení pro děti: čtvrtek v 16 hod
PRO DOSPĚLÉ:
Národopisný soubor Orelská chasa vod Pozořic: čtvrtek ve
20 hod
Aerobik/ Step aerobik: pondělí v 19 hod
Kruhový trénink/ posilovací lekce: středa v 19 hod
Posilovna: každý den od 16 hod
Bowling: každý den od 16 hod

Z FARNOSTI
Fara, jako místo setkávání, hostila v uplynulých měsících hned
dvě velké akce. Tou první byl letní tábor pro děti, který farnost
s úspěchem zorganizovala již po 6. za sebou. Hraní, soutěžení, tvoření, ale také pouť na svatý Hostýn stihly děti od 1. do 9. třídy během
druhého srpnového týdne.

Děvčata Zelené záplavy zahájila farní den

K začátku nového školního roku patří už tradičně farní den.
V neděli 8. září se farní zahrada otevřela všem lidem, kteří se chtěli
setkat, pobavit nebo třeba jen podívat, jak to na faře vypadá. Kromě
neformálního setkání byly připraveny workshopy pro děti i dospělé, vystoupení dětí, hudební doprovod a v neposlední řadě bohaté
občerstvení.
A co nás čeká?
Pouť do Sloupu 12. 10. 2019
Rozměr pouti je především duchovní. Je to příležitost vymanit
se ze všedních stereotypů a podívat se na svůj život s odstupem. Proto může být povzbuzením pro každého, kdo se na ni vydá. Putování
barevnou podzimní krajinou Moravského krasu je s pozořickou farností neodmyslitelně spjato už více než 150 let. Vyrážíme v 6:30 od
kostela, ale přidat se je možné kdykoliv během cesty.
Společná zastavení
8:00 kaple sv. Anny v Hostěnicích
13:30 kostel v Jedovnicích
15:30 Koňský spád u Macochy
Mše svatá ve Sloupě začíná v 18:00 hod.
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Svatocecilské hudební odpoledne 24. 11. 2019
Svatá Cecílie je patronka hudebníků. Na její počest pořádáme
v pozořickém kostele koncerty schol, sborů a křesťanských kapel.
Výdělkem z koncertů podporujeme charitativní projekty.
Duchovní obnova s Ladislavem Heryánem 13. – 15. 12. 2019
Ladislav Heryán je kněz, jehož život je plný paradoxů. Připravo-

val se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy.
Je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na rockových festivalech s kytarou a biblí v ruce.
Věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a přece touží
po setkání s námi bez ohledu na to, kdo jsme. Jeho svědectví nám
v adventním čase může být inspirací, jak se připravit na skutečnou
radost Vánoc.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
JEDNOTA V MNOHOSTI
Oceňuji lidi, kteří v každé situaci mají co říci, ale také si velmi vážím lidí, kteří dovedou mlčet. Ne pro nějakou jejich vnitřní zahořklost či zbabělost, ale pro vědomí, že nemusejí druhého utlouci svým
názorem. Skryté slovo umí zrát, stává se moudrým, získává nadhled,
sjednocuje, podporuje, uklidňuje. Odkud vycházejí naše myšlenky
a slova? Kde se v nás berou? Co v nás řídí naše názory a postoje?
Dle mého názoru má smysl jen to, co sjednocuje, naslouchá, respektuje odlišný názor, hledá taková řešení, která druhé nezraní, i když
budou odmítnuti. Odmítněme něčí názor, ale neodmítejme člověka
jako takového! Všimněme si, kdo svými názory společnost rozděluje
a kdo naopak druhé spojuje! Lidem dnešní doby chybí velmi často to, co se i vytrácí z našeho slovníku: POKORA. Pokora znamená
vidět pravdivě: sebe, druhé i svět. Znamená vidět slabosti, ale také
dobré vlastnosti, umí povzbudit a dodává naději!
Jedno známé moudré přísloví říká: „Dvakrát měř a jednou řež!“

V naší souvislosti si to můžeme přeložit asi takto: Prvně se vnitřně
ztiš a uklidni, potom přemýšlej a nakonec mluv. Svým slovem ale nerozděluj, nýbrž sjednocuj! A tak se já osobně chci přiznat k tomu, že
svými názory a postoji nemíním rozdělovat, ale sjednocovat! Nechci
rozdělovat lidi na dobré a špatné, věřící–nevěřící, hloupé a chytré…
Nechci rozdělovat, ale sjednocovat! Vždyť všichni chceme totéž: být
zdraví, mít se dobře, být šťastní, nebýt sami (a když už ano, tak proto, že vůbec sami nejsme), nenudit se, vidět smysl svého počínání,
a tak nějak podobně. Možná jsme někdy rezignovali, když nebylo
po našem, ale mohli jsme se z toho poučit. Kéž bychom dokázali mít
na každou situaci svůj názor, ale už pak dobře zvážit, kdy ho vyslovit
a kdy ponechat skrytý… Někdy bude dobré pokorně ustoupit… Ale
to pak může přinést nevídaný závan takového Pokoje a Klidu, že se
možná budeme až divit!
P. Pavel Lacina, farář

OPRAVY FARNÍHO KOSTELA SE PŘESOUVAJÍ DO INTERIÉRU
Od roku 2015 se podařilo opravit
fasádu kostela i přilehlých kaplí a nyní
přišel čas přesunout se do interiéru.
V následujících dvou letech bychom
rádi celý kostel vymalovali. V rámci revize elektroinstalace a osvětlení kostela
s ohledem na plánované malování kostela vzešel projekt nového osvětlení, který je právě realizován. Přínos nového,
architektonicky zpracovaného projektu
osvětlení je sledován ve třech rovinách:
• Funkční rovina má za úkol zprostředkovat dostatečnou světlenost
všem návštěvníkům bohoslužeb pro
čtení textů, vykonávání liturgických
úkonů i pro realizaci různých kulturních akcí.
• Liturgický význam osvětlení má
vyzdvihnout a podtrhnout prostor
presbytáře při bohoslužbách, ale
také umožnit tlumené osvětlení pro
tichou modlitbu nebo adoraci.
• Z architektonického hlediska osvětlení zvýrazňuje stavební prvky
kostela a umožňuje prostor správným nasvícením modelovat a lépe
dotvářet atmosféru při bohoslužbách, různých slavnostech, tichém
rozjímání, ale také při koncertech
a přednáškách.
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Osvětlení je realizováno na bázi
energeticky úsporných, moderních svítidel, ale s důrazem na věrohodné podání barev a cit k prostorům, které zanedlouho budou pamatovat již 300 let.
Velký dík patří všem obcím farnosti
za finanční podporu oprav kostela, ale
také desítkám drobných dobrodinců,

kteří podporují opravy našeho farního
kostela.
Pokud vás zajímá náš kostel, poznačte si termín 5. června 2020. To
bude náš chrám otevřen v rámci akce
Noc kostelů a dostanete se opravdu do
všech zákoutí i běžně nepřístupných
míst.
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SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory.
Letos pořádalo skautské středisko Pozořice osm táborů, z toho čtyři na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky, jeden
u Polné, jeden u Lelekovic, jeden u Kochova u Letovic a jeden na
horní Říčce. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.
V červnu jsem po 29 letech předal vedení střediska svému ná-

stupci – bratru Ing. Jaromíru Chybovi – Piškotovi z Ochoze u Brna.
Ve vedení střediska dále zůstává Jana Skládaná ze Sivic jako zástupkyně vedoucího střediska.
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem
účastníků schůzek. Dětem i jejich vedoucím přeji úspěšný nový
skautský rok.
RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

SKAUTSKÝ TÁBOR
Letošní tábor jsme jako už tradičně strávili v Rakoveckém
údolí u Bukovinky. Na toto tábořiště jezdíme již od roku 1992.
Díky finančním příspěvkům od našich obcí a dalším dotacím se
podařilo naši milovanou louku koupit a zajistit, aby se tu tábory mohly bez potíží konat i další léta. Byli jsme rádi, že nás na
táboře navštívili někteří představitelé obcí, které nám na koupi
louky přispěli – Ing. Aleš Krč z Pozořic, Marie Kousalová ze
Sivic a Ing. Petr Buchta z Tvarožné a také bratr Ing. Ivo Brzobohatý – Ještěr z Fondu nemovitostí Junáka a mohli se na vlastní
oči seznámit s lokalitou tábora.
Děti tábor prožily jako občané Československa. První den
byl spáchán atentát na následníka rakousko-uherského trůnu
Ferdinanda d’Este. Do dění tábora se promítaly časté změny
pořádků – z demokracie na totalitu a naopak nebo různá uvolnění režimu. Táborníci zažili zábor Sudet a pohraničních pevností, které sami budovali, a následně nacistickou a sovětskou
okupaci. Nemohlo chybět ani hraní scének vedoucími, které
dotvářely momentální atmosféru. Protože se někteří mladší
účastníci nesetkali s podobným tématem vůbec nebo jen velice
málo, byl během tábora vyhrazen speciální program, kde byly
události zasazeny do kontextu, a to i v rámci diskuze. Závěrečná
pokladová hra se nesla v duchu návratu do demokratické Evro-

py. Opravdu nebyla jednoduchá, ale v rámci možností ji zvládli
nakonec všichni.
Marek Šmerda - Smrk
O prázdninách jsem byla poprvé na skautském táboře u Bukovinky. Na tábor jsme jeli na kole a trval dva týdny. Celotáborová hra byla na téma 100 let republiky. Vstávali jsme, až když
Smrk začal hrát na kytaru. Po rozcvičce byla snídaně, pak nástup a po nástupu začal program. Celý tábor byl super!!! Nejvíc
mě zničila pokladová hra. Už se těším na příští rok. Určitě zase
pojedu!!!
světluška Anežka Gillová
Skautský tábor je každý rok v červenci. Na tábor se jezdí na
kole do Rakoveckého údolí. Hrajeme různé zajímavé hry. Po příjezdu do tábora jsme se letos vrátili v čase o 100 let. Chtěl bych poděkovat všem vedoucím za jejich čas a pěkných 14 dnů prázdnin.
vlče Marek Mikula
Na skautském táboře jsem byl podruhé. Téma tábora bylo 100
let Československa. Líbilo se mi, že jsme spali v bunkru, který
jsme si postavili na etapovce. Na táboře jsem složil vlčácký slib.
vlče Jan Mikula
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ZELENÁ ZÁPLAVA
V pátek 28.6. 2019 proběhla na farním dvoře akce na oslavu začínajících prázdnin. Při této příležitosti jsme vyhodnotili
naše ministranty, kteří soutěžili v tomto školním roce o již tradiční titul "Dvanáct apoštolů" Na prvním místě se umístil Jan
Coufal, na druhém Marek Kratěna a jako třetí Vít Hoffmann.
Ostatní pořadí jsou – Tomáš Hoffmann, Patrik Chládek, Martin Chládek, Kryštof Drápal, Adam Beneš, Vojtěch Svačina,
Antonín Kroča, Jakub Čalkovský a Jáchym Kroča. Všem blahopřejeme :-). Poděkování patří i všem ostatním ministrantům a vedoucím za jejich nasazení. Také děkujeme děvčatům
Zelené záplavy, že povzbuzují svým tancem a nadšením na
ministrantských soutěžích.
V září opět začínáme a budeme se těšit na nováčky Zelené
záplavy:-) Společné schůzky máme v pátek, jednou za čtrnáct
dní. V případě zájmu mě můžete kontaktovat: petrsmerda@
volny.cz
Petr Šmerda "Smrček"
vedoucí ministrantů.

BLAHOPŘEJEME VŠEM
JUBILANTŮM,
PŘEJEME JIM PEVNÉ ZDRAVÍ
A DOBROU POHODU
DO DALŠÍCH LET.
ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD
Kalábek Alois

60

Lev Jiří

60

Richter Pavel

60

Sekvenc Dalibor

60

Filip Vladimír

65

Pernica Stanislav

65

Semrád Radko

65

Šmerda Stanislav

65

Valehrachová Jiřina

65

Dvořáček Miloš

70

Valehrach Miroslav

70

Žvach Štefan

70

Chládek Václav

75

Šmerda Vladimír

75

Trávníčková Božena

75

Bína Karel

80

Koblihová Jarmila

85

Laichmann Karel

85

Barták Vladislav

92

Pernicová Marie

93

Jašek Antonín

94
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