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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v čase prázdnin a dovolených se Vám dostává do ruky druhé
číslo letošního Zpravodaje.
V jarních měsících pokračovala demolice domu č. 9. Zbývá
už jen provést přeložku plynové přípojky zbývající části obecního domu, která není zahrnuta do záměru rekonstrukce.
V měsíci dubnu provedla firma Klempířství Němeček na
budově požární zbrojnice rekonstrukci rovné střechy. Jednalo
se o zateplení, opláštění hydroizolační fólií, opravu atiky a osazení novými klempířskými prvky.
V předešlých dnech jsme se dozvěděli výsledky vyhodnocených projektů podaných přes Ministerstvo pro místní rozvoj,
rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Přetlak projektů obcí
a měst byl obrovský, třináctkrát převýšil nastavenou finanční
alokaci. Bodově zvýhodněné byly obce s projekty, které se realizují ve státem podporovaném regionu, a byly obce s menším
počtem obyvatel. Náš projekt Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu skončil na 90. místě mezi náhradníky. 76
projektů bylo doporučeno ke schválení, 288 projektů je náhrad-

ních a 363 projektů je nedoporučených! Šance k získání dotace by
byla jen při přesunutí finančních prostředků z některých málo čerpaných kapitol v gesci MMR. Pokud k navýšení prostředků nedojde,
budeme žádat znovu v podzimních měsících. Kdyby ani tento krok
nevyšel, pravděpodobně bychom rekonstrukci úřadu rozjeli z peněz
úvěru, který máme nasmlouvaný, bez dotace!
S žádostí o dotaci na výstavbu obchodu to dopadlo podobně.
Doporučených bylo 6 projektů a 4 nedoporučené, ten náš projekt
je hned pod čarou. Tady bude postup obdobný, na podzim podáme
žádost znovu a uvidíme, jak to dopadne!
Slavnost patronů naší obce svatého Petra a Pavla - hody jsou
úspěšně za námi. I přes úmorné vedro, které panovalo přes celý den,
se hody vydařily. Tentokrát alespoň návštěvníci večerní zábavy nemuseli oblékat v noci svetry. Děkuji všem, kteří se do příprav zapojili,
nejvíce však stárkům, že připravili příjemné prostředí pro všechny
zúčastněné!
Přeji Vám příjemné prázdninové dny plné pohody a šťastné návraty domů z dovolených.
starosta obce, Milan Blahák
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.5/2019
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 6.6.2019
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Kotvrdová Jiřina
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Josefa Kadlece a Jana Blahu – usnesení č.1/5/19
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání
- usnesení č.2/5/19
- schvaluje uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti Ing.
Martinou Miklendovou (IČ: 74353128) dle § 6 odst. 6
písm. b) stavebního zákona, kterou si Obecní úřad Kovalovice zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plánovací činnosti při pořizování územního plánu
Kovalovice
- usnesení č.3/5/19
- rozhodlo, že nebude dále požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci územního plánu Kovalovice dle § 6 odst. 1
písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském
úřadu Šlapanice
- usnesení č.4/5/19
- schvaluje účetní závěrku obce Kovalovice za rok 2018, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
- usnesení č.5/5/19
- schvaluje invenarizaci majetku obce za rok 2018 a návrh inventarizační komise na vyřazení majetku obce ve výši 54.087 Kč
- usnesení č.6/5/19
- schvaluje účetní závěrku MŠ Kovalovice, příspěvkové organizace za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s jejím celoročním
hospodařením, a to bez výhrad. Dále navrhuje přerozdělení
zisku do rezervní fondu 4.028,13 Kč
- usnesení č. 7/5/19

-

-

-

-

-

schvaluje dle zák.č.250/2000 Sb.§17 v platném znění závěrečný účet obce za rok 2018, a to bez výhrad
usnesení č.8/5/19
schvaluje dodavatele na akci „Stavební úpravy v budově Sokolovny Kovalovice – herna, místnost pro volnočasové aktivity –I.Etapa, firmu Velpek spol.s.r.o.zastoupenou Markem
Kousalíkem, IČO:25340379,se sídlem v Kovalovicích 29, PSČ
664 06 za cenu 480.800,-Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
usnesení č.9/5/19
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č.8800092634_1/BVB/P na přeložku NTL plynovodní přípojky pro dům č.9 za jednorázovou úhradu 500 Kč.
usnesení 10/5/19
schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 990/1 v k.ú.Kovalovice za 500,-Kč
usnesení č.11/5/19
schvaluje kupní smlouvu na pozemky p.č. 609/1, 609/2,
610/2, 610/3 a 610/4 v k.ú. Kovalovice za 65.000,-Kč.
usnesení č.12/5/19
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova“ ve
výši 250.000,-Kč na realizaci akce “Stavební úpravy v budově
sokolovny Kovalovice-herna, místnost pro volnočasové aktivity –I.Etapa.
usnesení č.13/5/19
bere na vědomí rozpočtové opatření č.2 dle přílohy
usnesení č.14/5/19
schvaluje dohodu o provedení práce uzavřenou mezi obcí
a zastupitelem obce (starostou), který vykonává práci správce
biotopu nesouvisející s výkonem funkce.
usnesení č.15/5/19
Milan Blahák-starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

MŠ KOVALOVICE
Závěrem školního roku se u nás ve
školce s akcemi doslova protrhl pytel.
Beseda s přírodovědcem v nás probudila
touhu po dobrodružství a hlavně po takovém chování, které je pro přírodu prospěšné. V hlavičkách dětí se rázem zrodila
spousta všetečných otázek, zvláště poté, co
si mohli sáhnout na některá, pro ně dosud
nevídaná, cizokrajná zvířata.
Na jeviště školní třídy rádi zveme různá divadla. S divadélkem Kůzle jsme procestovali svět, zatímco divadlo Úsměv nás
provedlo perníkovou chaloupkou a jejím
volným pokračováním.
S pozořickou obecní policií jsme zase
prozkoumali život strážníka z té druhé, pro
nás neznámé, strany. Kdo by si mohl sednout
za volant auta s majáky, mluvit s kamarády
přes vysílačku nebo řídit dopravu s policej2

Výlet do Pozořic
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ní plácačkou? Avšak tímto naše prožitkové
poznávání neskončilo. Pěšky jsme dorazili
k hasičům do Pozořic, kde jsme zachránili
hořící hrad a nenechali shořet ani drogistu
Vaňka s jeho obchodem. :-)
Ve strážnickém skanzenu jsme se přiblížili životu lidí v dřívějších dobách a pochopili, jak moc je důležité žít v sepětí
s přírodou. Dalším krůčkem k její ochraně
byla plavba lodí po Baťově kanálu s průvodkyní, která nás provedla světem živočichů a rostlin ve vodě a v její blízkosti.

Na samém konci školního roku se naši
předškoláci rozloučili se svou školkou
a mladšími kamarády. Věříme, že se nám
podařilo dětem předat hodnoty, na které nezapomenou celý život. Přejeme jim spoustu
úspěchů v dalším vzdělávání a mnoho radosti i zdraví do prázdninových dnů.
Informace potřebné pro zdárný průběh
příštího školního roku 2019/2020 se rodiče dozví na třídní schůzce v úterý 27. 8.
v 16.00 hod. Všechny rodiče srdečně zveme.
Bohdana Vlčková

Výlet Strážnice

ZŠ VINIČNÉ ŠUMICE
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V březnu jsme měli ve škole vzácnou návštěvu, do první třídy se
přišli podívat budoucí školáci se svými paními učitelkami i rodiči.
Prvňáčci si se svojí paní učitelkou připravili malou ukázku práce,
předškoláčky zapojili do skupinových činností a společně se podařilo vytvořit příjemnou atmosféru.
V polovině března se vydali čtvrťáci na vlastivědnou výpravu za
poznáním do Brna.
K tradicím již několik let patří nocování ve škole s Andersenem.
Tentokrát si děti vytvořily brožurku o tom, jak se dělá kniha.
Zúčastnili jsme se mezinárodní soutěže Matematický klokan.
Děkujeme panu Václavu Kovářovi, že napříč všemi ročníky předal dětem informace v rámci prevence Hasík. Dvě besedy proběhly

ve škole, vrcholem celé prevence byl výlet na HZS ve Vyškově.
Abychom dětem ukázali další zajímavé výtvarné techniky, pozvali jsme do školy externí lektorky. Už víme, jak se tvoří pískové
obrázky, k Velikonocům jsme si vytvořili věnec a solné obrázky.
Děti z kroužku flétny v dubnu potěšily svým vystoupením jubilanty v Kovalovicích a v červnu naše nejmladší občánky na jejich
slavnostním uvítání na obecním úřadě.
Druháci začali plavat, jezdili do vyškovské plavecké školy.
V dubnu proběhl zápis do první třídy. Naši budoucí prvňáčci si
pak každý květnový čtvrtek chodili „hrát na školu“ v přípravkách
pro předškoláky.
Olga Růžičková

AFRIKA

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Měli jsme to štěstí a mohli jsme se zúčastnit přednášky pana
Novotného o životě v Africe. Pan Novotný strávil v Africe spoustu měsíců a dokázal o tom velmi poutavě vyprávět. Zjistili jsme,
že na tomto kontinentu jsou pouště i deštné lesy, bohatá města
i chudé vesnice, poznali jsme blíže geografii, faunu i flóru. Zhlédli
jsme nejen řadu fotografií, ale také spoustu videí, z nichž některá
nám byla důkazem, že africké děti se do školy opravdu těší. Závěrem jsme se naučili pár slovíček ve svahilštině a zahráli si hru,
která je oblíbená u afrických školáků a líbila se i těm šumickým.
Vážený pane Novotný, všichni Vás zdravíme JAMBO* a moc
vám ASANTE**! Děkujeme
Klára Konečná

O tom, že na silnici jde občas o život, a proto je třeba maximální obezřetnosti, se přesvědčili čtvrťáci v rámci dopravní
výchovy ve Vyškově. Než naši mladí cyklisté dostali svolení vjet
na dopravní hřiště, museli projít důkladnou, a dá se říci i vyčerpávající, teoretickou přípravou. Ujasnili si povinnou výbavu
kola, zopakovali základní značky a naučili se řešit různé dopravní situace.
Své teoretické znalosti pak děti předvedly v praxi. A jak dopadly? Skvěle! Přednost zprava, objíždění překážek, odbočování
vlevo – žádný problém. Tak snad naše děti čeká mnoho najetých
kilometrů bez nehod.
Lenka Soukupová

Dopravní výchova
3
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Druhý květnový týden se naši čtvrťáci a páťáci vypravili na společnou školu
v přírodě do rekreačního střediska Záseka poblíž Velkého Meziříčí. Odstartovali
jsme od školy něco po deváté hodině a již
v deset jsme byli na místě. Ubytovali jsme
se poměrně hladce. Odměnou za první
náročnou disciplínu v podobě povlékání
peřin byl výborný oběd. Následoval rychlý průzkum okolí, při kterém jsme zhodnotili, že navzdory ne úplně příznivému
počasí si celý týden rozhodně užijeme.
Velké hřiště, krásný les a dost příležitostí
k zajímavým výletům nám nedovolily ani
chvilku nudy. Kromě sportovních aktivit
jsme si užili i mnoho zábavných týmových a společenských her, při kterých jsme
procvičili nejen fyzickou zdatnost, ale
i postřeh, pozornost a občas i akrobacii.
Jednou z nejoblíbenějších činností se stala
stavba lesních domečků, kdy naši mladí
architekti a stavaři předvedli své mistrovství a zaslouží náš obdiv.
Druhý den jsme se vydali do sousedního Netína navštívit rodinnou farmu
Němcových. Prohlédli jsme si zvířátka,
zařízení, ochutnali místní výrobky a zjistili, že skutečné mléko a dobroty z něj vyrobené se nedají s běžnou supermarketovou
produkcí srovnat. Při středečním opékání

špekáčků bylo počasí natolik větrné, že
nás to málem odfouklo i s táborovým ohněm, ale naštěstí jsme měli možnost přesunout veselé scénky a zpěvy na krytou
terasu. Ve čtvrtek nás čekal výlet do Žďáru
nad Sázavou. Po prohlídce muzea, které se
nachází v areálu bývalého kláštera, a památce UNESCO, poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, následoval
shopping, vrcholná chvíle každého výletu.
Před odjezdem z města jsme obdivovali
modelovou železnici, která byla doslova
„jako živá.“ Vláčky jezdily na ploše 50
metrů čtverečních, po kolejnicích délky
600 metrů. Model krajiny byl natolik au-

tentický, že jsme viděli i kácení stromů
a hašení požárů. Poslední večer děti ještě
při stezce odvahy prokázaly svou nebojácnost a zase balit kufry.
Před návratem domů jsme si odskočili do krajského města Vysočiny do ZOO,
kde nás při obdivování zvířátek nejednou
„osvěžili“ jarní dešťové kapky, a pak už
skutečně zpět do Šumic. Cesta po dálnici
nečekaně ubíhala více méně hladce, takže se rodiče brzy mohli přivítat se svými
unavenými, ale snad i spokojenými ratolestmi. Letošní akci ŠVP hodnotíme jako
velmi úspěšnou a těšíme se na tu příští!
Lenka Soukupová

CEITEC
CEITEC jako vůbec první vědecké centrum v ČR integruje
výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Je postaven na vzájemné
synergii sedmi výzkumných oblastí a díky špičkovým technologiím umožňuje studovat objekty živé i neživé přírody na všech
dostupných úrovních složitosti.
V dubnu jsme tento vědecký institut navštívili. Pracovníci
CEITECu ve spolupráci se studenty vysoké školy pro nás připravili zajímavý program: dozvěděli jsme se mnoho poznatků
o virech a dalších mikroorganismech, zjistili jsme svoji DNA
a dostali výbornou zmrzlinu vyrobenou pomocí tekutého dusíku. Dětem se návštěva ve vědeckém centru velmi líbila a kromě
dárečků si odnesly i spoustu užitečných poznatků.
Děkujeme paní Blahákové, mamince našich dětí, za zprostředkování krásného dopoledne.

ÚSPĚCHY PÁŤÁKŮ
VE VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH
Letos se žáci páté třídy zúčastnili hlavně matematických
soutěží - Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického klokana, Logické olympiády a srovnávacích testů pro pátý
ročník Kalibro. Ve většině soutěží se naši žáci zúčastnili i okresního kola, největších úspěchů dosáhl Roman Otych - 1. místo
v okresním kole Matematické olympiády pro 5. ročník, 3. místo
v okresním kole Pythagoriády pro 7. ročník, 4. místo v celostátním finále Logické olympiády.
V celostátních srovnávacích testech Kalibro dosáhli naši
4

žáci výborných výsledků. Mezi více než čtyřmi tisíci žáků se
naše třída umístila ve všech oblastech – český jazyk, matematika, anglický jazyk, přírodověda a vlastivěda v první desítce procent a dosahovala výsledků výrazně překračujících celostátní
průměr. Nejvíce nás potěšily výsledky v matematice, kde jsme
se dosáhli 69,7%, přičemž srovnávací průměr byl 54%.
Doufáme, že se našim, za chvíli už bývalým, žáčkům povede
stejně dobře i v dalších školních letech.
Miriam Lerchová
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PŮDNÍ VESTAVBA
Dovolím si začít malou vzpomínkou, a to na školní roky
před 10 lety. Tehdy nás bylo mnohem míň: přes 60 dětí ve škole,
učilo se ve čtyřech třídách, byli jsme škola malotřídní, ve školce bylo 25 dětí, 15 dětí v družině, 14 zaměstnanců. Měli jsme
k dispozici právě všechny ty prostory mimo novou vestavbu.
Už tehdy se ale několik let v různých zprávách, inspekčních,
výročních, objevovala zmínka o tom, že škola nemá vyhovující
prostory. Malý počet tříd, malý kabinet, chybějící prostory na
pomůcky, nevyhovující hřiště. Ne že by nebyly snahy o změnu,
určitě se dostavba školy řešila, připravovala a projektovala, ale
bohužel nebyla ta správná konstelace, byly projekty, nebyly dotační tituly, obec na velké změny neměla finance. Udělali jsme
drobné úpravy a prostě to všichni nějak zvládli.
O pár let později už jsme měli dětí kolem 112, museli jsme
rozšířit kapacitu jak ve škole, tak v družině, i ve školce, přibylo zaměstnanců, jejich počet byl již přes dvacet. Bylo třeba
půlit hodiny, zvýšil se počet dětí, které potřebovaly pracovat
se speciálním pedagogem. A opět nám chyběly prostory. A my
jsme to opět nějak zvládli.
Asi před čtyřmi lety začal mít náš sen o větší škole konkrétnější podobu. Naskytla se možnost čerpání dotace z Integrovaného regionální operačního programu v rámci Výzvy
č. 46 Infrastruktura základních škol, která slibovala až 90 %
dotaci. Bylo jasné, že taková příležitost se již nemusí opakovat. Pan starosta J. Drápal přišel s touto myšlenkou do zastupitelstva a to dalo tomuto projektu zelenou. Začaly projektové
a další práce. V únoru roku 2017 bylo zažádáno o dotaci. Zájem ze strany škol v České republice o tuto dotaci 4x převyšoval vyčleněné finance, měli jsme obavu, zda uspějeme. Měli
jsme štěstí. Štěstí ale přeje připraveným a to my jsme, s maximálním počtem hodnocených bodů, byli.
Formální proces od žádosti, přes schvalování až po výběr
zhotovitele byl poměrně dlouhý, nicméně vloni v tuto dobu
jsme předčasně ukončili školní rok, děti měly v tomto školním roce o čtrnáct dní delší prázdniny, a začalo se budovat.
Do konce prázdnin proběhly související úpravy v základní
škole, mateřské škole i ve školní kuchyni, mimo jiné úpravy

zajišťující statiku objektu. Zatímco ve stávajících prostorách
byl od 1. září zahájen běžný provoz, ve 3. nadzemním podlaží
započaly práce na půdní vestavbě.
Stavba byla dokončena v dubnu 2019, do konce května se
nové prostory vybavovaly nábytkem, učebními a kompenzačními pomůckami, v květnu proběhla kolaudace objektu.
Realizací půdní nástavby škola získala novou počítačovou
učebnu, učebnu přírodovědy, odbornou přírodovědnou učebnu (laboratoř), prostory pro školní poradenské pracoviště,
kabinet, dva sklady pomůcek, sociální zázemí pro chlapce,
děvčata a dospělé. Projekt řešil podporu sociální inkluze, objekt byl upraven pro pohyb imobilních osob (vestavěn výtah),
byly upraveny vstupy do školy a únikové schodiště. V rámci
vedlejší podporované aktivity se také upravilo venkovní prostranství, provedly sadové úpravy na pozemku kolem školy,
byly vytvořeny malé pěstitelské záhonky. Projekt vyřešil konektivitu a připojení k internetu.
Splnil se nám velký sen. Moc za něj děkujeme naší obci,
především panu starostovi J. Drápalovi, který řídil stavbu od
samého začátku až do úspěšného konce.
Tak ať se vám u nás líbí a dětem ať se daří.

Nová půdní vestavba

Učebna přírodovědy

Školní slavnost

Nová učena IT
5
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Hasík

Přírodovědná laboratoř

Velikonoční věnce

Velikonoční věnce

Noc s Andersenem

Rozloučení s páťáky.psd

Vážení čtenáři,
za všechny zaměstnance školy vám přeji příjemnou dovolenou, dětem slunečné a bezstarostné prázdniny a v září zase na shledanou.
Olga Růžičková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Školní rok 2018/2019 se nachýlil k závěru. Je čas k jeho hodnocení. Na naší Základní umělecké škole v Pozořicích máme pěknou
tradici tento akt provést slavnostní formou za přítomnosti rodičů
a přátel naší školy. Samozřejmě výjimkou není ani náš výtvarný obor.
Dne 10. 5. 2019 jsme připravili slavnostní vernisáž absolventů
v prostorách ZUŠ v budově ZŠ, kterou automaticky doprovází výstava žáků oddělení jak plošné tvorby, tak i keramiky a modelování.
Kulturní program i ohodnocení práce absolventů a žáků probíhaly
v koncertním sálu. Poděkování si zaslouží děti a učitelé z hudebního oboru za krásné příspěvky k dotvoření slavnostní atmosféry.
Po ukončení první části a po prohlédnutí prací absolventů, které byly vystavené na chodbě před sálem, se všichni přítomní přesunuli do učebny výtvarného oboru, která byla přetvořena na výstavní síň. Dle spontánní reakce přítomných dětí a dospělých jsem
přesvědčen, že se práce všech našich žáků velice líbily a že je naše
snaha veřejností velice kladně hodnocena. Byla pouze jedna připomínka – výstava, jejíž příprava byla dlouhodobá a zdařilá, měla jen
velice krátké trvání. Odpověď je ve skutečnosti, že v učebně je následný den normální výuka základní umělecké školy. Tento fakt se
snažím částečně řešit „ Naší malou fotoreportáží“ prací absolventů
a žáků výtvarného oboru ve zdravotním středisku.
Dne 31. 5. 2019 se připojila naše ZUŠ k projektu OPEN ZUŠ.
Úkolem výtvarného oboru bylo vytvořit doprovodné kartičky na
přání k balonkům. Do jejich tvorby se zapojili všichni žáci a dle
ohlasu veřejnosti se všem líbily. Následně bych chtěl představit
úspěšné mladé tvůrce za školní rok 2018/2019
Ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ se umístili:
1/ V OKRESNÍM KOLE (1215 soutěžících)
Kategorie 1.
1. místo- Jan Barták
2. místo- Julie Farkasová
3. místo- Hana Horáková
Kategorie 2.
1.místo- Jakub Tinka
2.místo- Denis Janča
3.místo- Tereza Urbánková
2/ V KRAJSKÉM KOLE (3214 soutěžících)
Kategorie 1.
1.místo- Julie Farkasová
2.místo- Jan Barták
3.místo- Hana Horáková
Kategorie 2.
1. místo- Jakub Tinka
2. místo- Tereza Urbánková
3. místo- Denis Janča
3/ DO CELOSTÁTNÍHO KOLA POSTUPUJE
(z krajského kola se mohla poslat do celostátního kola jen vítězná
práce z každé kategorie)
Kategorie 1.
Julie Farkasová
Kategorie 2.
Jakub Tinka
Vít Tříska

3. května 2019 se konal Absolventský koncert žáků hudebního oboru, na kterém se veřejnosti svými vystoupeními představilo jedenáct absolventů.
Andrea Daňková
zpěv
II. stupeň
Tereza Divíšková
zpěv
II. stupeň
Barbora Fuksová
zobcová flétna
I. stupeň
Zuzana Hejduková
zobcová flétna
II. stupeň
Alena Kupsová
housle a zpěv
II. stupeň
Marie Novotná
viola
I. stupeň
Adéla Ondrůšková
klavír
I. stupeň
Jan Petr
zobcová flétna a klavír
I. stupeň
Antonín Pohanka
zobcová flétna
I. stupeň
Kateřina Šantavá
klavír
I. stupeň
Lenka Šmerdová
zobcová flétna
I. stupeň
10. května 2019 jste si na Vernisáži mohli prohlédnout práce absolventů výtvarného oboru.
Jan Jakub Juráň
plošná tvorba
I. stupeň
Adéla Meluzínová
keramika a modelování
I. stupeň
Tobias Seman
keramika a modelování
I. stupeň
27. června 2019 zatančilo na Tanečním koncertě svoje absolventské choreografie pět absolventek tanečního oboru.
Zuzana Bendová
tanec
I. stupeň
Adéla Jantošovičová
tanec
I. stupeň
Anežka Juhaňáková
tanec
I. stupeň
Andrea Muselíková
tanec
I. stupeň
Dominika Urbánková tanec
I. stupeň
31. června 2019 se konal III. ročník celostátní přehlídky ZUŠ
OPEN. Jak se vám líbila?
Milá Zuško,
v pátek proběhl další ročník ZUŠ Open, do kterého jste se
opět zapojili, což je úžasné a opět to byl velký koncert se vším
všudy. Zajímalo mne, jaké téma letos vymyslíte, jak se všichni
sladíte, všechny zapojíte....... a výsledek? Skvělý program, skvělé
výkony, skvělé pásmo celé zušky, skvělá organizace, skvělé a profesionální ozvučení,.. bylo to skvělé, dokonalé a profesionální po
všech stránkách. I to, že děti si tam pobíhají, povídají, kamarádí
a sledují a hlídají si, kdy mají nastoupit.
A je to díky vaší práci, vašemu elánu, vašemu chtíči, vaším
schopnostem a vaší náročnosti. Jen tak je možno se posouvat
dále a dosahovat dalších cílů. Jsem náročný divák, který si všímá
maličkostí, a tak o to víc jsem nadšená, když vše klape, má to
spád, myslí se na detaily a jsou zapojeny všechny děti a všichni
jste jako celek. Bylo to bezchybné!!! A pokud jste tam vy viděli
nějaké chybičky, tak je to správně, neb dělejme malé chyby, abychom se z nich poučili a neudělali jednu velkou fatální chybu. Ač
jste malá zuška ( tedy se to říká, ale já si to nemyslím), tak dosahujete velkých výsledků a úspěchů a mě jste zaujali daleko více
jak představení a vystoupení v rámci ZUŠ Open větší brněnské
zušky. A především tím, že jste měli vystoupení jako jeden celek a ne jako jednotlivci. Těším se na další ročník ZUŠ Open, na
koncerty s Ivankou a jsem ráda, že moje děti mají možnost navštěvovat právě ZUŠ v Pozořicích. A mám i to porovnání s ZUŠ
v Brně. A neporovnávám vyučující ( všichni super a všem velké
uznání a velký dík), ale celkově jako ZUŠ.
Pochvala všem.
Renata Petrášová
7
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Rád bych po dvou letech opět poděkoval celému učitelskému
sboru ZUŠ Pozořice a jejímu vedení za dobře odvedenou práci v
rámci celorepublikové akce ZUŠ Open. Opět se hrálo, zpívalo a
tančilo pod širým nebem, počasí bylo krásné, vše se okem diváka
skvěle dařilo, a ten závěr! Pro ty, kdo tam nebyli - vypouštění balonků, nesoucích lístečky, na něž mohl každý, malý i velký, napsat
jakékoli své přání. Četl jsem, že zpráva o nalezeném lístečku dorazila až z daleké Kroměříže! Pravda, Paříž by asi zněla lépe, ale když
balonky jsou tak malé...
V průběhu třetího závěrečného bloku vystoupení (ano, znovu
se vše hrálo třikrát) mi při sledování dětí došla neopakovatelnost
těchto představení. Máte rádi Rolling Stones? OK, nic proti nim,
jsou skvělí, stejně jako řada dalších rockových kapel, které nám ovšem stárnou a sorry Micku za ten výraz, chátrají před očima. Někdy je sledujeme již se směsicí pocitů jako smutek a soucit, derou
se nám slzy do očí, že už tu dlouho nebudou, že už je možná nikdy
neuvidíme. Když jsem ale viděl tu kupu pozořických dětí, které nestárnou, ale rostou a vyvíjejí se, některé velmi výrazně směrem k
umu něco předvést, někoho potěšit, draly se mi slzy do očí přesně
z opačného důvodu. Představení na ZUŠ Open je každý rok jiné!
Musí být, už jen proto, že děti rostou, jsou obratnější, zkušenější
a citlivější. Nechátrají nám, ale rostou a žijí a dlouho žít budou.
Záviděl jsem v té chvíli před podiem trochu učitelům ze ZUŠ,
že mohou být s našimi dětmi během celého roku, jakkoliv je jejich
úděl bezpochyby řehole, martýrium a někdy (spíš dost často) jistě

o nervy. Zatímco jsme my rodiče v práci nebo prostě jinde, oni
pracují s našimi dětmi. Jediné, co můžeme pak udělat my, je jít a
sledovat to snažení. Apeluji na všechny rodiče, kteří tzv. nemohli,
neměli čas, museli někam jinam, aby si nenechávali ZUŠ Open ani
společná vystoupení s neuvěřitelně skvělou ZUŠ Ivanka pri Dunaji
ujít. Přicházejí o hodně a jen z videa to není ono. Všem dětem a
učitelům srdečně děkuji!
Jan Křemeček
5. června a 6. června 2019 se již po desáté sešli žáči a učitelé
ZUŠ Pozořice a ZUŠ Ivanka pri Dunaji na společných koncertech,
které uspořádali v Sivicích a v Ivance pri Dunaji.
Krásné prázdniny všem!
Božena Škrobová

TJ SOKOL KOVALOVICE
NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
Jarní měsíce jsou na naši činnost tradičně velmi bohaté.
Nejnáročnější akce nás čekala 8. května, kdy jsme uspořádali
45. ročník Pochodu osvobození. Na trasách 15, 27, 35 a 50 km
jej pěšky nebo na kole absolvovalo celkem 222 turistů. Z toho
153 účastníků trasu 15 km, 31 jich absolvovalo trasu 27 km, 27
turistů pak trasu 35 km a 50 km na kole projelo 11 účastníků.
I v letošním roce jsme navázali na pozitivní zkušenosti z minulých let a při organizaci Pochodu spolupracovali s
8

Ochránci přírody z Pozořic, kteří nám umožnili u chaty Jelenice zřídit kontrolu č. 3. Ti ve stejném termínu pořádali Otvírání studánek, k němuž se účastníci Pochodu měli možnost
připojit. Vzhledem k velmi pěknému počasí se obou akcí zúčastnilo poměrně velké množství lidí, takže u Jelenice bylo i v
letošním roce velmi živo. K příjemné atmosféře jistě přispěla
i skupina Experiment, která zde v odpoledních hodinách vystoupila. Tradiční gulášovou polévku výtečné chuti i v letoš-
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ním roce „zasponzoroval“ Marek Kousalík a uvařil kolektiv
kuchařů a kuchařek, za což všem patří poděkování.
Pro zajímavost ještě uvádíme složení účastníků Pochodu
dle místa bydliště: Kovalovice – 87, Vin. Šumice – 33, Pozořice
– 20, Šlapanice – 13, Rousínov – 11 a Ostatní – 58.
Další květnovou akcí byl tradiční turnaj smíšených dvojic
v badmintonu. Této akci je věnován samostatný příspěvek.

Začátkem června jsme pak uspořádali již dvanáctou turistickou výpravu, tentokrát do Javorníků, které jsou malebnou částí
Beskyd. Akce se zúčastnilo celkem 20 turistů, kteří v příjemné
společnosti strávili příjemných 5 dnů plných hezkých zážitků,
o které se s Vámi rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Zpracoval:
Mgr. Miroslav Vlach

BESKYDY 2019
Pod hrozbou nepříznivé předpovědi počasí vyrážíme ve středu 5. června z
tradičního místa u Tvrze směr Beskydy.
Přesněji do přelomu Javorníků a Vsetínských vrchů, do Velkých Karlovic. Protože přejezdová vzdálenost není tak velká,
zastavujeme se na Pustevnách. Řečnicky
nadaný strážce parkoviště nás za 100 Kč
nechává zaparkovat a vydáváme se k Maměnce a opravovanému Libušínu a také
na malé občerstvení k bufetu. Cestou
ke stezce v korunách stromů nás nemile překvapí architektonické řešení nové
vrcholové stanice lanovky. Opačně pak
působí celodřevěná stavba Stezky Valašska. Další překvapení nás čeká před vrcholem rozhledny, k němuž musíme po
roztočení modlitebních bubínků dojít
lanovou, asi 120 metrů dlouhou lávkou.
Ze skleněné vyhlídky jsme zamířili k dalšímu cíli, vrcholu Tanečnice, do výšky 1
084 m a dál k Sedlu Tanečnice a po zelené
zpět na Pustevny. Část výpravy se vydala
přes Skalku (1 037 m) na Čertův mlýn,
prudkým stoupáním do výšky 1 236 m.
Ubytováním v penzionu Pluskovec první
den výlet končil. Tento penzion, vybavený bazénem, s výbornou kuchyní nám
byl pak domovem na další dny.
Čtvrtek, 6. června. Přejíždíme k
horskému hotelu Čarťák, kde parkujeme, tentokrát bez poplatků. Po červené
jdeme přes Soláň ve výšce 861 m naučnou stezkou hřebenem Soláně, krásnou
krajinou do sedla Pod Kotlovou. Tam
opouštíme hřeben a po žluté značce
okolo Jezera klesáme ke křižovatce se
zelenou, čímž se vracíme na naučnou
stezku. Míjíme rozcestí pod turistickou
chatou a okolo přepychového hotelového rezortu přicházíme k informačnímu
centru s uměleckou galerií a na oběd do
restaurace na Čarťáku. Skupina 60+ volí
podstatně kratší okruh, s marnou snahou navštívit Hofmanův dům, který je
otevřen pouze o víkendech.
Pátek, 7. června. Ráno je zataženo,
nízkou oblačností, a tak volíme náhradní program. Přejíždíme do Kopřivnice a
navštěvujeme muzeum Tatrovky. Zajímavá expozice zaujala všechny, i ty, kteří ji

nenavštívili poprvé. Odpoledne, po vyčasení jsme absolvovali zkrácený turistický
program. Zajeli jsme do Leskového a okolo hotelu Galík na parkoviště Velká Hanzlůvka. Po modré jsme pokračovali okolo
Ladova pramene do Sedla pod Vysokou.
Zvolili jsme zkratku na hřebenovku a
neudělali jsme dobře. Cesta byla blátivá
a okradli jsme se o výhledy na Vsetínské
vrchy z vrcholu Vysoké. Po hřebenovce
přicházíme na rozcestí Polana, odbočujeme na klesající žlutou ke Zvoničce za
Miloňovou. U Zvoničky je samoobslužná
chladící kabela, kde marně hledáme pivo.
Při nealku ale vychutnáváme pohled na
krásnou louku pod osamělou chalupou.
Přicházíme k rozhledně nad Miloňovou,
s krásnými panoramatickým výhledem.
Zde nás zastihlo 5 nebo 6 kapek na zpáteční cestě k autům. Skupina 60+ zvolila
trasu od parkoviště přímo ke Zvoničce.
Sobota, 8. června – královská etapa.
Přejezd přes Karolinku do Nového Hrozenkova – odbočka k chatě Kohútka a
strmá, klikatá asfaltka, na které jsme se
setkali s dopravní značkou „výhybna“.
Po zaparkování na Kohútce vycházíme
na 15-ti km krásnou Javornickou hře-

benovku. Míjíme horský hotel Portáš a
mírným stoupáním přicházíme na Stolečný vrch. Přes horu Frňové a Frňovské
sedlo na Malý Javorník s výškou 1 019
m, pokračujeme přes Bukovinu k rozhledně a památníku na Stratenci. Sedlo
Gežov předznamenává výstup na Velký
Javorník, nejvyšší bod dnešní trasy, dále
klesáme na chatu Butorky a na Kasárne.
Odtud se kyvadlovou dopravou dostali
řidiči ke svým autům na Kohútce, aby
mohli vyzvednout své pasažéry k návratu do penzionu. Skupina 60+ využila volného času k prohlídce Kohútky, k cestě
na Portáš a k obědu tamtéž. Cestou nás
potkávaly krásné výhledy na Vsetínské
vrchy, i na slovenskou stranu.
Neděle, 9. června. Po nezbytné úhradě pobytu se vracíme domů, abychom
po cestě navštívili Aragonitové jeskyně v
Teplicích nad Bečvou. Zvláštní zlomové
jeskyně dotvářené vodou, nebezpečný
CO2 v nižších polohách, ale bez výzdoby.
Odtud již každý podle svých zájmů
směřuje k domovu.
Zpracoval:
Zdeněk Stejskal
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KVĚTINOVÝ TURNAJ 18. 5. 2019
Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic, zastoupení hostů představovalo
téměř polovinu startujících a tentokrát se prosadili i v závěrečných
bojích. Vzhledem k plánovanému následnému programu byl zvolen
zkrácený systém zápasů a zápasy o poslední místa se dokonce nedohrály. Kvalita zápasů již ve skupinách, ale především v horní části pavouka, byla možná nejvyšší od založení turnaje.
Podle vylosování bylo jasné, že favority jsou Katka Plevová spolu
s Janem Fialou a své ambice potvrdili vítězstvím. Ve finále jim vzdorovali „cizinci“ Marie Zouharová a Tomáš Richtr. Na třetí pozici se probojovala dvojice Viktorínová – Jiříček. Bramborovou medaili získali
Jitka Stejskalová a Radim Kousalík.

Večerní společenský program se nesl v duchu oslav šedesátin
hráče a významného sponzora Jarka Gryce. Ve stylizované gratulaci
účinkovali spoluhráči Renata Andrysíková, Katka Plevová, Katka Filipová, Jitka Stejskalová, Tomáš Stejskal a Marek Kousalík. Mezitím se
před sokolovnou otáčelo grilované sele, které skvěle připravil Marek
Kousalík, za pomoci Petra a Matyse Filipových. Kromě této pochoutky byly připraveny sladkosti, pivo i víno. Družná zábava pokračovala
dlouho do noci, došlo v závěru i na tanečky. Všichni bez úhony tento
maraton přežili a těší se na dalšího šedesátníka.
Zpracoval:
Zdeněk Stejskal

HASIČI
KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
V minulém, jarním, zpravodaji jsme
trošku rekapitulovali dosavadní činnost
kroužku „Malých hasičů“ a oslavili tak
malé, roční, jubileum. V jarním a letním
období jsme se s dětmi scházeli převážně
na hřišti na Biotopu, kde jsme cvičili netradiční štafetu, požární útok a jiné hasičské
dovednosti. Snažíme se děti vést všestranně a tak, každému cvičení vždy předchází
důkladná rozcvička. Nácvik prokládáme
různými hrami a tak vyčleněná hodina
a půl vždy uteče jako voda.
V letošním roce jsme pro děti zorganizovali na hřišti na Biotopu stanový minitábor, kdy jsme strávili společný víkend vyplněný nejen cvičením, ale hlavně různými
skupinovými hrami, večerním posezením
u táboráku, nezbytnou stezkou odvahy,
výpravou k hradu Vildenberku, spojenou
s hledáním sladkého pokladu. Minitábor
v neděli navázal na tradiční „Dětský den“,
který jsme spolu jako každý rok, spolu
s obcí Kovalovice, Mysliveckým sdružením
Viničné Šumice a Kovalovice pro děti připravili. Nedělnímu dopoledni vládlo krásné letní počasí, takže účast přes sto dětí z
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naší i okolních obcí nás velmi potěšila. Děti
si mohly vyzkoušet svoji dovednost na individuálních stanovištích, vyzkoušet si hasičskou techniku a vybavení, která byla k
vidění a vyzkoušení na připravené základně SDH Kovalovice, povozit se na kolotoči,
či skotačit na skákacím hradě. V prostoru
koupaliště měli program připravený mys-

livci, děti si mohly např. prohlédnout lovecké psy, ty větší vyzkoušet střelbu ze vzduchových zbraní a nabýt nových vědomostí
o myslivosti a přírodě na jednotlivých stanovištích. Během programu se také mohli
svézt na terénních čtyřkolkách. Závěrem
dětského dne jednotka SDH Kovalovice připravila pro děti i dospělý doprovod
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ukázku zásahu na hořící objekt a záchranu
osob. Nechyběla již tradiční pěnová koupel,
která má u dětí veliký úspěch. Na přípravě
tábora a dětského dne se podílela spousta
osob, pomohly místní firmy příspěvkem
nebo darem. Není v možnostech je tu vyjmenovat, ale všem patří obrovský dík
a dětský úsměv jako poděkování.
Zažitou dlouholetou tradicí je také „větší“ tábor, na Říčkách, který se pravidelně
koná v prvním týdnu po kovalovských hodech. Nejinak tomu bylo i letos, jen se kvůli
náročné organizaci posunul termín z úterý
do soboty. Letošního tábora se zúčastnilo
asi patnáct dětí, spolu se třemi táborovými vedoucími. První týden o prázdninách
panovalo teplé letní počasí, bez deště, tak-
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že jsme si těch pět dní v hloubi přírodního
parku Říčky náležitě užili. První den bylo
nutné vybudovat táborové zázemí, postavit
stany, polní kuchyň a přístřešek, připravit
dřevo na táborový oheň tak, abychom si
mohli další dny už jen užívat různých her,
volna, vycházek, koupání, zkrátka abychom
si prostě pobyt v přírodě užili na 100%. Letošního tábora se zúčastnilo na rozdíl od
minulých ročníků více menších dětí, které
zde byly poprvé, ale podle ohlasu byly stejně spokojené a šikovné jako ty větší, které
jsou dnes již ostřílenými táborníky.
Červenec a srpen jsou prázdniny, čas
volna, dovolených….takže kroužek Malých
hasičů během prázdnin trochu zvolní, budeme se scházet podle zájmu dětí. Dětem

přejeme, ať si prázdniny náležitě užijí, odpočinou od povinností a školy.
Fotografie z činnosti a další informace
najdete na naší facebookové skupině“ Malí
Hasiči Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda, vedoucí kroužku

VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO.
Výjezdová jednotka SDH Kovalovice nezahálí ani v létě. Věnujeme se povinné odborné přípravě, v jarním a letním období
spíše praktickým cvičením, teoretickou přípravu tak ponecháme na dlouhé zimní večery. Spolu s jednotkou SDH Viničné
Šumice, se kterou provádíme pravidelný praktický výcvik pod
vedením plk. Ing. Kováře, jsme provedli taktické cvičení na
naší hasičské zbrojnici, jejímž námětem byl požár v patře objektu, spojený s vyhledáním pohřešovaných osob a tlakových
lahví v přízemí. Cvičný zásah si odveleli velitelé jednotlivých
družstev sami, tak jako u „ostrého zásahu“, ing. Kovář prováděl
pouze odborný dohled a následně celé cvičení po jeho ukončení vyhodnotil. Všichni členové zásahového družstva si tak
mohli nacvičit a zdokonalit se v práci s nastavovacím žebříkem,
který jsme využili pro vstup oknem do patra, nositelé dýchací
techniky procvičili pohyb v zakouřeném prostředí, které jsme
uměle na naší zbrojnici vytvořili. Pohřešovanou osobu v patře
i tlakové lahve v garáži se podařilo najít a dopravit do bezpečí,
mimo objekt. Cvičení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, drobné
nedostatky jsou nám inspirací ke zdokonalení.
Ve čtvrtek 27. června, v odpoledních hodinách se rozezvučela poplachová siréna v obci, svolávající hasiče k výjezdu,
k nahlášené události. Bohužel se nejednalo o cvičení či planý
poplach, jednotka SDH Kovalovice byla povolána k záchraně
tonoucí osoby, na místním koupališti na Biotopu. Naše jednotka vyrazila s vozidlem CAS 24 Dennis na místo události, do

tří minut po jejím vyhlášení, na místo dorazila téměř současně
s jednotkou HZS Pozořice. Na místě jsme neprodleně zahájili
resuscitaci starší ženy, následně po příjezdu ZS a přistání vrtulníku ZS jsme asistovali ostatním složkám IZS, tedy PČR a ZS
v záchraně osoby a zajištění místa události. Bohužel takové události se stávají, ale jsem velmi rád a jsem hrdý, že naše jednotka
byla nápomocna záchraně člověka, a svůj úkol tak splnila. Jsem
rád, že se tak vynaložené prostředky a absolovovaná teoretická,
hlavně praktická cvičení a školení nemíjí účinkem. Za jednotku
SDH Kovalovice, bych rád všem popřál klidné prázdniny, bez
nepříjemných událostí.
Ing. Jaromír Šmerda, zást. velitele JSDHo

SOUTĚŽE MUŽI
Novou soutěžní sezónu letošního roku
jsme zahájili 12. května ve Šlapanicích,
kde probíhalo první kolo celorepublikové soutěže v požárním sportu. Soutěžilo
se ve dvou disciplínách - požárním útoku
a štafetě 4x100 metrů. Požární útok probíhal dvoukolově, přičemž se počítal lepší z
dosažených časů. Všechny soutěžní týmy
používaly jednotný stroj, záleželo tedy
pouze na šikovnosti a sehranosti každého
týmu. První kolo požárního útoku jsme
zvládli relativně dobře a s časem 34:05 jsme
se zařadili na průběžné druhé místo. Druhý pokus byl ještě lepší, kdy jsme si časem

26:16 zlepšili naše dosavadní maximum
a navíc jsme tím celý požární útok vyhráli. Štafeta už byla o poznání horší. S časem
87:28 jsme naopak skončili až jako třetí od
konce. V celkovém součtu obou disciplín
nám ale úspěch v požárním útoku přinesl
velmi pěkné třetí místo. Vyhráli hasiči ze
Tvarožné, jako druhé skončily překvapivě
Blažovice. Za náš tým startovali: Martin
Jedlička, Petr Jedlička, Jaromír Šmerda,
Marek Šmerda, Pavel Valter, Oldřich Večeřa a Martin Žemla.
2. června jsme se vypravili do Tvarožné
se dvěma předsevzetími. Razantně zlepšit

čas v příjezdové soutěži s klasickou stříkačkou a obhájit loňské vítězství v kategorii
cisteren. V první zmiňované soutěži jsme
se oproti posledním ročníkům opravdu
zlepšili. Čas 1:36 jsme sice v minulosti dokázali již několikrát pokořit, ale v současné
chvíli se dal považovat za úspěch a odrážel
naše reálné možnosti. Dlouhou dobu to vypadalo, že nám dokonce přinese vítězství.
O to nás bohužel připravily Viničné Šumice, které tuto disciplínu s časem 1:31 s přehledem vyhrály. Na třetím místě se umístila
domácí Tvarožná. Druhé místo vybojovali:
Martin Jedlička, Petr Jedlička, Tomáš Mar11
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tauz, Jaromír Šmerda (pouze jako řidič), Pavel Valter, Oldřich Večeřa a Martin Žemla.
Stále jsme však měli ještě jedno želízko v
ohni v podobě týmu v soutěži cisteren. Zde
startovali i naši rivalové z Viničných Šumic.
Že to s obhajobou našeho loňského vítězství
nebude tak jednoduché, jsme poznali hned
po jejich měřeném pokusu. Podařilo se jim
totiž dosáhnout ještě lepšího času než nám
loni, konkrétně 1:21:83. Náš soutěžní pokus
probíhal relativně dobře, ale několika drobnými chybami jsme se připravili o drahocenné desetiny. S tím, že o vítězi rozhodne
rozdíl menší než půl sekundy, jsme opravdu nepočítali. K našemu zklamání jsme
tím horším týmem byli my a to přesně o
0,4 sekundy. Hodnota našeho výsledného
času byla 1:22:23. I v druhé kategorii jsme
tak skončili na druhém místě za Viničnými
Šumicemi, navíc opět na třetím místě následováni Tvarožnou. V kategorii cisteren soutěžili: Petr Jedlička, Jaromír Šmerda, Marek
Šmerda a Martin Žemla.
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O 14 dní později jsme zavítali do Pozořic. I zde jsme loni dosáhli na pohárová umístění, konkrétně jsme získali první
a druhé místo. Po druhých místech ze Tvarožné jsme tentokrát druhé nebo některé
z následujících míst chtěli přenechat právě
Šumicím. Opět jsme sestavili dva soutěžní
týmy, ve kterých jsme oproti loňsku museli provést několik změn. Náš první tým se
do soutěže pustil s vervou, zdánlivě si vedl
dobře, ale už po ukončení svého pokusu
jsme věděli, že první místo určitě nezíská.
S časem 4:11 totiž nestačil na domácí Pozořice a bylo pravděpodobné, že se bude
výsledkovou listinou postupně propadat.
To se nám záhy potvrdilo. I na této soutěži se dařilo Viničným Šumicím. Jejich
první tým dosáhl času 3:43 a průběžně se
ujal vedení. Náš druhý tým se pokusil na
jejich čas odpovědět. Už od startu jsme ale
měli pocit, že je něco v nepořádku. Nejprve jsme se drobně zdrželi při rozjezdu, pak
nastala komplikace při oblékání dýchací-

ho přístroje, aby nám v samotném závěru
praskla hadice. Soutěž jsme chtěli se vztyčenou hlavou alespoň dokončit. Hadici
jsme tedy vyměnili, ale nastal další zádrhel. Prasklá hadice nás stála velké množství
vody a v cisterně došla voda. Tato situace už
v rozumném čase vyřešit nešla, a tak jsme
byli nuceni ze soutěže odstoupit. V celkovém součtu se nakonec z vítězství zaslouženě radovaly Viničné Šumice následované
dvěma týmy domácích Pozořic. Nám připadlo až čtvrté a poslední místo. Ze soutěže
jsme tak po dlouhé době nepřivezli žádný
pohár. Na dalších soutěžích budeme muset
pořádně zabrat! V našich týmech startovali:
Pavel Martauz (soutěžil jako řidič a strojník v obou týmech), Marek Šmerda, Pavel
Valter a Oldřich Večeřa / Lukáš Andrysík,
Pavel Martauz, Tomáš Martauz a Martin
Žemla.
Více informací naleznete na stránce:
https://www.sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa

SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
V sobotu 9. března se skauti z našich oddílů zúčastnili skautského semináře v Brně a ve stejný den brigády na Poustce.
Kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, bývá pravidelně řada
skautských akcí. Nejinak tomu je i letos.
Netradičně letos již v sobotu 30. března se v krásném areálu
kovalovického přírodního koupaliště a v blízkých lesích uskutečnilo střediskové kolo Svojsíkova závodu. O něm jsme vás informovali již v minulém čísle. O 14 dní později se osm družin skautů
a skautek z našeho střediska zúčastnilo okresního kola Svojsíkova
závodu v Hustopečích u Brna. Více se o něm dozvíte níže.

OKRESNÍ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU
Podmínky okresních závodů v Hustopečích u Brna ve dnech
12. - 13. dubna poměrně přesně odrážely názvy družin, které se
z pozořického oddílu účastnily, a to jedna chlapecká – Lední medvědi a dvě dívčí – Vlaštovky (jedna vlaštovka totiž jaro nedělá a více
vlaštovek zjevně taky ne) a Kočičky. I když se teplota překvapivě
pohybovala okolo bodu mrazu, nálada závodníků naštěstí nikoliv.
Skauti zvládli v pátek večer do hodiny a půl postavit stan a uvařit
za plný počet bodů, i když se jim během kulinářství několikrát nedařilo, jak by si sami představovali. Za zmínku stojí, že následně už
místní pořadatelé Pájovi neřekli jinak než „Pohlreich“.
V sobotních ranních hodinách vyrazili skauti na trasu závodu
současně s našimi skautkami a občas se během cesty i potkávali. Po
závodě jsme si krátce zahráli baseball a jako mety jsme využili naše
gumové koberečky z obou automobilů. Po výtečné večeři následovalo vyhodnocení. Starší skautky z družiny Kočiček se umístily na
bronzovém třetím místě, Lední medvědi dokonce celé okresní kolo
v chlapecké kategorii vyhráli. Tyto družiny postoupily do krajského
kola, kam se dostaly z obou kategorií čtyři nejlepší družiny.
Marek Šmerda – Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice
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V neděli po svátku sv. Jiří se konala na Poustce za hojné
účasti skautů i lidu mše za naše skautské středisko. V květnu jsme věnovali mnoho času a úsilí přípravě krajského kola
Svojsíkova závodu, jehož pořádání letos připadlo na okres
Brno-venkov a v rámci něj na naše středisko. Hlavní tíha
příprav ležela na činovnicích ochozských oddílů. Pro jeho
pořádání jsme vybrali vzhledem k velkému počtu účastníků
areál kovalovického koupacího biotopu. Za jeho zapůjčení
patří velký dík Obci Kovalovice, poděkování patří rovněž
Sokolu Kovalovice a hospodským Na tvrzi manželům Koudelkovým.
Skauti z pozořického chlapeckého oddílu se vydali na výpravu k Dalešické přehradě. O obou zmíněných akcích se
více dozvíte níže.
V předprázdninovém čase vrcholí přípravy na letošní tábory. O tom, který chystají pozořické oddíly na naše hlavní
tábořiště v Rakoveckém údolí, vám popovídáme příště.
Aleš Mikula, vedoucí střediska
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KRAJSKÉ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU
O prvním červnovém víkendu organizovalo naše skautské středisko u kovalovického biotopu krajské kolo Svojsíkova závodu.
Vedoucí z našeho chlapeckého i dívčího oddílu se na organizaci
samozřejmě podíleli také. Vzhledem k tomu, že se závod konal
„na domácím hřišti“, bylo dobrou zprávou, že se na něj podařilo
kvalifikovat jak Ledním medvědům z 1. chlapeckého oddílu Pozořice, tak Kočičkám z 1. dívčího oddílu Pozořice.
Nejlepší družiny z Jižní Moravy změřily své síly a dovednosti
v řadě disciplín, například v logickém myšlení, řešení náhodné
krizové situace, odhadech, vyhledávání a předávání informa-

cí, znalosti stromů a rostlin, zdravovědě, ekologii nebo umění
rozdělávání ohně. Kočičky se umístily jedenácté ze sedmnácti
družstev, Lední medvědi dvanáctí z dvaceti. Na medailové pozice se našim zástupcům tentokrát nepodařilo dosáhnout (byli
jedni z nejmladších), ale věříme, že si akci všichni patřičně užili
i tak.
Účastníci mohli ve chvílích volna využít veškeré zdroje zábavy,
které byly v Kovalovicích k dispozici, ať už to byl místní kiosek,
trampolíny, beach hřiště, tenisový kurt nebo samotný přírodní
koupací biotop.

VÝPRAVA NA DALEŠICKOU PŘEHRADU
Družina Ledních medvědů se vypravila hned další víkend po
závodech na „puťák“ okolo Dalešické přehrady a okolí. Kluci
si doma museli zabalit tak, aby mohli bez obtíží každý den ujít
několik kilometrů. Neměli jsme žádnou základnu a vždy jsme
přespali někde v lese. Skauti si také připravovali jídlo na ohništi,
které si postavili, a pak důkladně zahladili po svém vaření stopy.
Celou akci provázely hry na téma „Cesta na severozápad“, kdy
se účastníci vžili do kůže severoamerických harcovníků a boje

Angličanů a Američanů proti Francouzům a jejich indiánským
spojencům. Při nedělní cestě na mši jsme spatřili i jadernou
elektrárnu Dukovany. Shodou náhod přišla předtím několikrát řeč i na nový miniseriál Černobyl, a tak jsme zadoufali, že
výpravu přežijeme až do konce ve zdraví. Po mši jsme si ještě
stihli zahrát baseball na tři mety a zakončili výpravu s těsným
výsledkem 6:5.
Marek Šmerda - Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice

DUCHOVNÍ OKÉNKO
RADOST Z LÁSKY (ZÁVĚR)
Milí kovalovičtí občané!
Se začínajícím létem tohoto roku jsme v
duchovním okénku dospěli také k prezentaci poslední kapitoly dokumentu papeže
Františka o rodině s názvem Amoris laetitia. Přeloženo to znamená „radost z lásky“.
Přál bych každému z nás, abychom nejen o
letních prázdninách, ale stále - po celý rok
a pořád - zakoušeli radost z toho, že jsme
milováni! Pramen nefalšované lásky má
tryskat v každé rodině a dávat vznik rodinám novým. Do lidské rodiny se narodilo
také Betlémské Dítě a tak přišla Láska z nebe
na zem. Nikdy už nás neopustila a každý z
nás je pozván tuto Lásku na zemi chránit. A
pokud její pramen v některé rodině vyschl,
pak je potřeba ho znovu hledat. Lidé si přejí

„hlavně to zdraví“, ale žít nelze bez Lásky…
V poslední kapitole svého dokumentu se
papež František dotýká právě tohoto tématu.
Že totiž narozená Láska přišlá z nebe pomůže unést i ty nejtěžší chvíle, které často v rodinách zakoušíme. Její přítomnost přebývá
v reálné a konkrétní rodině, se všemi jejími
utrpeními, boji, radostmi a každodenním
úsilím. Když se žije v rodině, píše papež, je
těžké něco předstírat a nalhávat, nemůžeme
se skrývat za nějakou masku. Pramen opravdové lásky dává této rodině žít autenticky s
radostmi i těžkostmi. Manželé pak denně
uskutečňují to, že jeden patří úplně druhému.
Přijímají výzvu a nosí v sobě touhu společně stárnout a společně vydávat své síly. Toto
pevné rozhodnutí, které poznamenává život-

ní styl, je vnitřní nezbytnost samotné manželské smlouvy lásky, protože pro toho, kdo
se nerozhodne milovat navždy, je nesnadné,
aby uměl upřímně milovat i jeden den… Každé ráno ať manželé obnovují své rozhodnutí

Pěší pouť
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pro věrnost, byť se během dne stane cokoliv.
A každý, kdo se ukládá k spánku, ať očekává,
že ráno vstane a bude v tomto dobrodružství
pokračovat. Rodina vždycky byla tou nejbližší „nemocnicí“ – navzájem v ní o sebe pečujeme, podporujeme se a vzájemně se pobízíme.
Život rodiny je milosrdným „pasením“, kde
každý pečlivě kreslí a píše do srdce toho druhého svůj životní příběh… Je to jako práce
rolníka v čerstvé půdě, kterou jsou jeho drazí,
a on podporuje to nejlepší v nich. Manželská
plodnost znamená také nabízet podporu,
protože milovat osobu znamená očekávat od
ní něco nedefinovatelného, nepředvídatelného; a současně jí nabídnout jistým způsobem
prostředek k odpovědi na toto očekávání. Pro
druhého můžeme být plně přítomni jen teh-
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dy, dáme-li se mu prostě „jen
tak“ a na všechno kolem zapomeneme. Milovaná osoba
si zasluhuje plnou pozornost.
Takto se má žít v každodenním životě rodiny. V ní si připomínáme, že člověk, který
s námi žije, si toto všechno
zaslouží, jelikož má jako osoba nekonečnou důstojnost.
Papež hovoří také o pohos- Skupina poutníků, která každoročně prochází naší vesnicí
tinnosti, kdy rodina přijímá
druhé a vychází jim vstříc, zejména chudým ho z toho stále víc zakoušeli. Přál bych nám
a opuštěným.
všem znovu najít onen opěrný bod, bez kteTěmito myšlenkami papežský dokument rého je člověk, rodina i celá společnost ztrakončí. A já bych rád popřál nám všem, aby- cená… Hledejme a jistě nalezneme!
chom v našich rodinách i mezi přáteli mnoP. Pavel Lacina, farář

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
vím, že si vyberete podle svého zájmu, ale přesto vám nabídnu několik zajímavých knih.
Pro nejmenší, začínající čtenáře jsou připravené, mimo jiné,
tři nové knížky. Kamarádky kouzelných zvířátek - kamarádky
Jola a Lilka přicházejí do lesa přátelství, kde zvířátka umí mluvit
a kouzla jsou na denním pořádku. Koťátko Bella, sovička Matylda a křeččí holčička Olivie potřebují pomoc. Jola a Lilka si umí
poradit i s nástrahami čarodějnice Griseldy.
Pětiminutové pohádky – roztomilé příběhy o lokomotivě
Tomášovi a jeho přátelích. Krátké a jednoduché příběhy se budou dětem určitě líbit.
Nakresli mi vítr – Eva Urbaníková. Skutečný příběh Slovenky Marcely, která kvůli lásce překročila hranice zákona. Pokud
vás zajímá jaký je svět za mřížemi ženské věznice, jak jednoduše
se tam člověk může dostat, je tento příběh pro vás. Marcela doplatila na lásku k nesprávnému muži.
Sedm let v Africe – Obonete S. Uban – Skutečný příběh českého syna krále jednoho nigerijského kmene. Vyrůstal s matkou
v Bruntále. Ve čtrnácti letech odjel poprvé Nigerie, aby poznal
svého otce. Po návratu domů vystudoval vojenskou akademii ve
Vyškově a pracoval na ministerstvu obrany. Do Afriky se vrací
jako dědic otcova trůnu a přebírá odpovědnost za osud rodiny,
kterou sotva zná. Skutečný příběh přináší čtenářům syrovou výpověď o drsném životě v Africe. Po sedmi letech v Africe přesídlí
autor do Španělska, kde má realitní kancelář.
Africká zima – Šebek Tomáš. V roce 2017 se chirurg Šebek
T. vydal na misi Lékařů bez hranic do Jižního Súdánu. V prostředí, kde má místní léčitel větší respekt než vzdělaný lékař, provede
(mimo jiné) operaci mozku mladého Súdánce. Zápisky T.Š. doprovázené fotografiemi nám představí místa, život a nemoci o jakých se jinde nedovíme. S nadhledem a humorem popisuje krizové a vážné situace. Představuje nám úplně jiný svět. Při čtení
si uvědomíme, jak je náš střed Evropy příjemné místo k životu.
Pomněnkové matky – Chalupová Lenka. Kniha je věnována rodičům, jejichž děti zmizely beze stopy. Pro ně je 25. květen
„Pomněnkový den“, nejen připomínkou jejich bolesti, ale hlavně
výzvou, aby neztratili naději.
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Apatykář – Hlavinková Lucie. Příběh se odehrává v roce
1908 ve Štramberku. Nejbohatší muž města stále nemá dědice.
Jeho děti umírají během prvního roku života. Pronásleduje rodinu kletba nebo jde o zločin?
Jitka Ludvíková – od této autorky máme v knihovně již několik knih. Zkrocení mlsného muže, Můj manžel má jinou, no
a co?, Osvícení zoufalého muže, Devět let natvrdo. Její knížky jsou plné laskavého humoru, který čtenáři určitě ocení. Nová
kniha od této autorky Dotek minulosti je ale detektivní příběh
plný napětí s nečekaným vyřešením.
Hana Marie Kőrnerová – Heřmánkové údolí. Strhující příběh ženy, které osud rozdal horší karty než jiným. Byla silná
a statečná, i když o sobě nikdy takto nepřemýšlela. Dokázala najít
štěstí v tvrdé době a ještě tvrdších podmínkách.
Hlas kukačky – příběh podle skutečných událostí z českého
pohraničí v letech 1938 – 1945. Tajemství, o němž se i v rodinném kruhu jen šeptá.
Jaromíra Skočilková – Violka. Marika má naplánovanou cestu na Nový Zéland. Tragická smrt její sestry Violy jí změní plány
a vlastně celý život. Musí se postarat o malou neteř Violku, sehnat peníze na zaplacení dluhů sestřina manžela, řešit problémy
s babičkou Violky. Život má najednou jiný směr a smysl, ale Marika zjistí, že je vlastně šťastná.
Žiješ jenom dvakrát, Nestydaté neviňátko. Slovenský autor těchto detektivek Dominik Dán se téměř celý život zabývá
vyšetřováním zločinů. Osobní zkušenosti s vrahy, lupiči, únosci
a jinou „vybranou společností“ mu umožnily psaní mrazivě autentických detektivních příběhů.
Královnin nápadník, Zimní princezna, Kněžna Ludmila
– vznešená, milovaná, zrazená. Tři romance z naší historie od
oblíbené spisovatelky Hany Whitton.
Popelčina kletba, Nevěsta na prodej, Dokonalá partie, Nebezpečné hry, Tenkrát ve Skotsku, Nekorunovaná královna,
Elizabet z Havraního útesu….To je jen několik románů z mnoha, kde hlavní slovo má láska, intriky, peníze, záhady, štěstí a neštěstí, a hlavně láska, která dobře dopadne.
Připravila a příjemné chvíle s knihou vám přeje
Milada Terberová
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NAŠI JUBILANTI
KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
Blahopřejeme všem jubilantům,
přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Kotvrda Pavel
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