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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
čas neúprosně kvapí, zimní období a vánoční nálada opět klepe na dveře.
A protože nastává i čas bilancování průběhu
prací v roce, rád bych Vás ve stručnosti seznámil s provedenými i chystanými investičními či neinvestičními projekty obce.
Výčet prací zahájím dokončenou akcí
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, realizovanou v rámci dotace PRV JMK. Jsem
překvapen, kolik vášní vyvolala instalace
měřícího ukazatele rychlosti v obci na příjezdu od státní silnice směrem od Velešovic.
Myslím, že celkem zbytečně, protože snad
každý řidič ví, že v obci se má jezdit 50km/h.
Toto zařízení, které běží zatím ve zkušebním
provozu, je vybaveno záznamovým zařízením a kamerou pro noční vidění. Mimo
měření rychlosti a zasílání statistických dat
na určené místo zaznamenává pohyb všech
vozidel v obou směrech. Záznam z kamery může také sloužit jako vodítko pro
Polici ČR v případě spáchaného trestného
činu na území obce, pokud bude pachatel
odjíždět z obce tímto směrem. Myslím si,
že zařízení vykazuje účel, ke kterému bylo
pořízeno a většina řidičů zpomalí! Že se
někteří mladí řidiči chovají jako závodníci
na trati, je již jiná kapitola. Stručný výpis
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ze statistiky chování řidičů na příjezdu do
obce je uveden na jiném místě Zpravodaje. Zkušební provoz měřiče vyhodnotíme.
Není vyloučeno, že řidiči, kteří opakovaně
výrazně překračují rychlost, budou ve spolupráci s policií dále šetřeni. Cílem je přece
bezpečnost obyvatel v obci.
Firma Mobiko plus, s.r.o. zdárně dokončila stavbu dešťové kanalizace - položení hlavního řadu v lokalitě Za Dvorem.
V příštím roce zbývají v tomto úseku jen
dokončit některé přípojky a odvézt přebytečnou zeminu. Stavba dešťové a splaškové kanalizace v části obce „Za Školkou“
bude zahájena po novém roce, nejdříve
v polovině ledna, pokud to počasí dovolí.
Termín dokončení akce je konec května
2017. Znovu tedy připomínám vlastníkům
stavebních pozemků i majitelům již postavených RD, aby počítali s úhradou přípojek
dešťové a splaškové kanalizace. Cena za 1m
je cca 2.000,- Kč (materiál, montáž, výkop i
zásyp). Je třeba poznamenat, že v okolních
obcích stavebníci hradí i hlavní řády, v některých obcích dokonce i vozovky!
Vzhledem k tomu, že bude vedle sebe
položeno potrubí dešťové a splaškové kanalizace v jednom širokém výkopu, musí
být přípojky vyvedeny z komunikace
na hranici cesty a stavebních pozemků.

V případě již stojících RD by bylo vhodné,
domy rovnou napojit. V případě dotazů
ohledně této stavby mne kontaktujte.
Jelikož se čas od času vynoří dotazy
na téma chybějící obchod s potravinami,
musím reagovat. Především znovu připomínám, že není reálné, aby obec provozovala obchod s potravinami, k tomuto účelu
není předurčena. Snažil jsem se písemně
oslovit majitele prázdných, neobydlených
domů ve vhodných lokalitách obce s nabídkou odkoupení domu, bohužel, neúspěšně. Oslovil jsem také firmu provozující
maloobchodní síť s potravinami a bylo mi
sděleno, že ke zřízení modulového systému
prodejny (sestava kontejnerů za 5,5 mil Kč)
je třeba 500 m2 plochy v centru obce s napojením na sítě. K návratnosti investice by
bylo potřeba dosáhnout měsíčního obratu,
kterého není možno v současné době v obci
docílit! Nevznikla také dohoda s pekárnou
o umístění stánku s pečivem, protože je to
pro prodejce ekonomicky výhodné až od
tisíce obyvatel. Opravdu je problém v obci
obchod uživit, což potvrzuje poslední prodejce – i když byla jeho prodejna ve vlastních prostorách, vykazovala ztrátu. Jediné,
co se mi podařilo, je, že do obce jezdí každý
čtvrtek pojízdná prodejna D – Maso uzeniny Blažovice, kterou navštěvuje průměrně

Jedné zimní noci zrodila se naděje a svět unavený nadechl se a pookřál. Ať radost z andělovy zvěsti v duši se Vám rozlije
a po celý rok Vás hřeje dál a dál. Radostné Vánoce i pokoj Vašemu domu po celý rok 2017 Vám ze srdce přejeme.
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asi 5 občanů! Mám obavy, že i kdybychom časem zrekonstruovali
část obecního domu č.9 za účelem malé prodejny potravin, ve finále tam občané nebudou chodit, protože nebude možné docílit cen
zboží jako v nedalekých supermarketech! A to nemluvím o spuštění EET od 1. března příštího roku u maloobchodních prodejen.
Jinak nabídka zajištění objednávky a dovozu základních potravin osamělým seniorům a méně mobilním občanům stále
trvá, zatím ji však nikdo nevyužil.
V současné době necháváme zpracovat studii úpravy vzhledu obecního úřadu, úpravu vnitřních prostor s výměnou oken
a dveří s cílem zateplení budovy.
Dále jsme podali žádost o dotaci z MŠMT na dokončení univerzálního víceúčelového hřiště s umělým povrchem a osvětlením v areálu biotopu, také žádost o dotaci z MMR na výměnu
a doplnění herních prvků na dětském hřišti vedle OÚ a v areálu
biotopu. O úspěšnosti se dozvíme někdy v polovině roku 2017.
Milí spoluobčané, děkuji Vám za spolupráci v letošním roce,
přeji Vám všem krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví
a spokojenosti v roce následujícím.
Milan Blahák, starosta
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jelo v rozmezí 60-70 km/h 11 vozidel. Celkem zpomalilo před
zařízením 43 vozidel, což je snížení rychlosti o 79,6%.
Za období od 28.11.2016 do 5.12.2016, tj. 8 dní, z celkového
počtu 4.205 vozidel na příjezdu do obce jelo 50 km/h 868 aut,
60 km/h 198 aut, 70 km/h 37 aut, 80 km/h 5 aut a 90 km/h
1 auto.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.15/2016
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 20.10.2016
Zastupitelstvo obce:
- konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.
- Zvolilo: - zapisovatelem: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Petra Šmerdu – usnesení č.1/15/16

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

STATISTICKÁ
Á DATA RADARU
Věděli jste, že na příjezdu a výjezdu z obce se pohybuje cca
1000 vozidel denně? Nejméně zatížená byla neděle 4.12.2016 –
687 aut. Pracovní dny: úterý 29.11.2016 – 991 vozidel, středa
30.11.201 – 1083 vozidel, pondělí 5.12.2016 – 1076 vozidel. Větší
množství vozidel z obce odjíždí než přijíždí.
Namátkou data z 5.12.2016: Z 1076 vozidel je 864 osobních, 84 dodávek, 18 nákladních a 110 velkých souprav (týká se
i traktorů s vleky). Průměrná rychlost na příjezdu do obce činí
44,6 km/h.
Ve vzdálenosti 70m před měřícím zařízením jelo v rozmezí
60-70km/h 54 vozidel, ve vzdálenosti cca 10 m před zařízením
2

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/15/16
- schvaluje smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s. na
bezplatné využití 4 sběrných nádob o objemu 1 100 l na tříděný odpad. (2 x papír, 2 x plast) - usnesení č. 3/15/16
- schvaluje vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - usnesení č.4/15/16
- schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK nadstandard na rok 2017 ve výši 3.361,-Kč – usnesení č.5/15/16
- schvaluje záměr obce, prodej části obecního pozemku
p.č.352/1, dle geometrického plánu, který bude následně vypracován, náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující – usnesení č.6/15/16
- schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dodávkách energie a zemního plynu s firmou ENEKA s.r.o. (snížení ceny) pro odběrná
místa obce – č.7/15/16
- schvaluje dodavatele na II. Etapu renovace povrchu Přírodního koupacího biotopu, firmu Bioaqua s.r.o., Tománkova 34,
683 01 Rousínov a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo s výše uvedeným dodavatelem, v termínu leden-únor
2017 dle nabídky z 9.10.2016 - usnesení č.8/15/16.
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místních poplatcích - usnesení č.9/15/16.
- schvaluje hlavní inventarizační komisi ve složení Petr Šmerda
–předseda a Ivan Sukovatý – člen, pro provedení inventury
majetku obce za rok 2016 - usnesení č.10/15/16
- schvaluje výši členského příspěvku DSO Šlapanicko pro rok
2017 ve výši 9.600,-Kč (15 Kč /obyvatel) - usnesení č.11/15/16
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schvaluje finanční dar pro MŠ Kovalovice ve výši 1.000,-Kč
na základě Darovací smlouvy mezi MŠ a Rytmik Dětem o.p.s
- usnesení č.12/15/16
bere na vědomí projednání závěrečných účtů Svazku Šlapanicko, Mikroregionu Roketnice a DSO Šlapanicko – usnesení č.13/15/16
bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.5 usnesení č.14/15/16

-

schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši cca.1,5mil Kč
z MŠMT - Programu 133510 na akci Vybudování Multifunkčního hřiště v obci Kovalovice. Rozpočet na akci je 3,5 mil Kč
s DPH, finanční spoluúčast obce bude 1,5 mil Kč. ZO pověřuje
starosty k výběru firmy, která zpracuje a podá žádost o dotaci.
– usnesení č.15/15/16
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

MŠ KOVALOVICE
29.9. 2016 - PODZIMNÍ VÝLET
NA JALOVÝ DVŮR

19.10.2016 - KERAMICKÁ DÍLNA
S MARKÉTKOU

První společný výlet v tomto školním roce připadl na čtvrtek 29.9.2016. Byl vybrán nádherný den babího léta. Bylo krásné slunečné počasí a my vyjeli poprvé v nové sestavě na Jalový
dvůr u Slavkova v počtu 42 dětí, 5 maminek a 7 pracovníků MŠ.
V dopoledním programu byla prohlídka farmy a poutavé povídání o zvířátkách. Viděli jsme ovečky, prasátka, oslíky, lamu, krávy,
králíčky, koně a poníky. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
informací. Potom následovalo rozdělení do dvou skupinek - jedna se vozila kočárem, taženým koňmi a druhá jezdila na dvou
ponících. Dopoledne na farmě jsme si opravdu užili.

Podzimní, předvánoční keramická dílna proběhla letos s brzkým datem středa 19.10.2016. Celé říjnové deštivé dopoledne
se v naší mateřince tvořilo, vyrábělo a tvořilo. Čtyřicet dětí od
nejmenších po nejstarší se vystřídalo ve třech skupinách v naší
již tradiční keramické dílně. Tentokrát jsme připravovali překvapení od dětí na zimní předvánoční jarmark, který má datum
15.12.2016.

13.10. 2016 - ZDRAVÉ ZOUBKY A MY
Ve čtvrtek 13.10.2016 bylo u nás ve školce, jako ostatně každý
den, prostě veselo. Většina dětí přišla se svými zubními kartáčky
v očekávání, co se tento den bude dít nového. A dělo se: Přijely
k nám na návštěvu dvě sympatické studentky Lékařské fakulty
z Brna, které dětem přiměřenou formou věku vysvětlovaly, jak se
správně čistí zoubky a proč. Výukový program proběhl v obou
třídách. A co mělo největší úspěch? Samozřejmě obří maxikartáček a model dásní se všemi zuby. A co děti? No ty už přece vědí
jak na to… .

25.10.2016 - PŘIJEL K NÁM KOUZELNÍK
V úterý 25.10.2016 se naše třída Žabiček (v přízemí) proměnila
v tajuplné divadelní jeviště. Kouzelník Katonas se svojí partnerkou
připravil pro děti opravdu nevšední zážitek. Předvedl naprosto
profesionální vystoupení, které se líbilo nejenom dětem, ale i nám
dospělým. Na závěr kouzelnického představení si děti odnášely
domů barevného nafukovacího kamaráda – pejska. Děkujeme.
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3.11.2016 - VÍTE, CO TO JE SFÉRICKÉ
KINO ANEB MOBILNÍ
PLANETÁRIUM?
My už to víme. Pozvali jsme si ho do školky 3.listopadu tohoto roku. Bylo moc veliké, a tak jsme se domluvili s panem starostou na zapůjčení obecného sálu. Tam jsme se všichni přesunuli
a někteří z nás viděli takovou věc opravdu poprvé v životě. Obrovská kopule (jako ve hvězdárně) a v ní jsme zhlédli pohádku
o Sluníčku a Měsíci. Byl to zajímavý zážitek pro všechny děti.
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8.-18.11.2016 – BAREVNÝ TÝDEN
Tentokrát byl pouze třídenní – proběhl v týdnu od 14.11.
v barvách podzimu - žluté, zelené a oranžové. Opět jsme se učili
základní barvy, poznávali a hádali. Pokaždé nás tato akce v tmavých, šedivých podzimních dnech rozveselí.

8.11.2016 - NÁVŠTĚVA DIVADLA
BOLKA POLÍVKY V BRNĚ
V úterý 8.11.2016 jsme s společně s MŠ Viničné Šumice navštívili divadlo Bolka Polívky v Brně. Hrálo se představení Ferda
Mravenec. Všem se nám velmi líbilo.

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ani v prosinci není ve školce nuda. Co nás čekalo/čeká?
Pondělí 5.12.2016 - Návštěva Mikuláše v MŠ
V pondělí 5.12.2016 navštívil naši školku, jako každoročně,
Mikuláš se svojí družinou a sáněmi plnými dobrůtek pro děti.
Vzhledem k tomu, že máme samé hodné a šikovné děti, čerta
jsme tentokrát nepotřebovali.
Středa 7.12.2016 - Odpolední vánoční tvořivá dílna aneb
máma ve školce, táta a já doma
Čtvrtek 15.12.2016 - Modrobílé Vánoce – rozloučení s rokem
2016, vystoupení dětí MŠ a již tradiční zimní jarmark.
Upozornění pro rodiče: V MŠ bude v době vánočních prázdnin provoz přerušen od 23.12.2016 do 2.1.2017.
3.ledna 2017 přijde do naší mateřinky Ježíšek. Copak nám asi
nadělí??? To se dozvíte příště...
Vážení rodiče, vážení občané Kovalovic,
přejeme Vám do nového roku 2017 zdraví, štěstí, optimismus, aby se vám vše dařilo a nový rok byl pro vás úspěšný a nezapomenutelný……
Pracovníci MŠ Kovalovice Vám děkují za vaši přízeň
Stránky připravila Mgr. Helena Skolková
Ing. Markéta Hynková
4

4/2016

Kovalovický zpravodaj

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZŠ VINIČNÉ ŠUMICE
Krátké zprávy ze školy
Věda nás baví také ve vyučování
Barvy v našem životě hrají velkou roli. V první třídě jsme si
povídali o našich oblíbených barvách a jak na nás působí jejich
různé odstíny. S paní učitelkou Krejčovou jsme se zaměřili na
základní barvy - žlutou, červenou a modrou. To bylo velké nadšení, když se nám podařila namíchat např. oranžáda, fotbalový
trávník, purpurová barva či dokonce Coca Cola. Dařilo se nám
pracovat jako tým a společně jsme dali dohromady i barvy duhy.
Ve druhém a třetím ročníku nás paní učitelka formou pokusů
seznámila s povrchovým napětím vody. Pokusy byly velmi zajímavé a poučné, šlo nám to dobře. U nejstarších dětí zněla první
otázka od paní učitelky: „Co je to podtlak?“ To jsme zjistili díky
pokusům, spíše jsme se ujistili a potvrdili jsme si, že se s podtlakem setkáváme v běžném životě. „Papiňák, přísavka, vysavač,
...když mamka zavařuje“. Byla to hodina „pod tlakem“, některé
pokusy vyžadovaly větší úsilí. Nakonec jsme dostali i ocenění za
dobrou spolupráci v týmech.
Lesní cestou necestou, les a paseka
Děti se účastnily programu pro děti pod hlavičkou organizace
Forest Stevardship Council (FSC) u nás ve Viničných Šumicích.
Mladší žáčci s paní lektorkou absolvovali výukový program, ve
kterém si povídali o lese, hledali různé kartičky do skupinek, naslouchali zvukům lesa, skládali puzzle a hledali rozdíly v obrázcích lesa. Starší děti se učily o lese, o dřevě, o zodpovědném zacházení s přírodními zdroji. Názorně si ukázali, jak vypadá lesní
hospodářství, co lesům škodí, jak se mají chovat správci lesa,
a čeho si mají všímat návštěvníci. Děti poznávaly nejen jednotlivé stromy, keře a další rostliny, ale seznámily se i s lýkožroutem
a dalšími živočišnými obyvateli lesa. Program byl zajímavý, žáčci
se učili o lese od lesa samotného. Byl slunečný den, počasí nám
tedy vyšlo a v lese bylo překrásně.

městnanců, k letištním hasičům, viděli jsme piloty a letušky.
Prohlédli jsme si prostory pro odbavení pilotů, kontrolní rám,
opravnu letadel. Viděli jsme přistávat a vzlétat několik větších
i malých soukromých letadel, tankování letadla, výstup i nástup
cestujících, letištní autobus i vykládku kufrů. Zaujal nás vzlet policejního vrtulníku s termovizí. A když nám pan pilot z kabiny
zamával, byli jsme v sedmém (leteckém) nebi. (Téměř všichni se
chceme stát piloty nebo letuškami.)
Divadlo Radost
Prvňáčci se druháky jeli na představení Tři čuníci.
Sběr papíru
Děkujeme vám všem, kdo jste přinesli do kontejnerů před
školou starý papír. Peníze, které za sběr získáme, využíváme na
nákup pomůcek a potřeb pro děti.
Prvňáci v knihovně
Máme ho! Cože to...? Konečně ten SLABIKÁŘ! Paní Puklová
v nás rozpoznala již zkušené čtenáře a nejsme pro ni vůbec žádní „začátečníci“! Byla tak laskava a seznámila nás s tím, jak to
v knihovně chodí. Obdrželi jsme zasloužený slabikář, zápisníček
pro čtenáře s pastelkami a „Pohádkové prohlášení“, že se každý
z nás stává členem velkého společenství čtenářů, kteří mají rádi
knihy a chovají se k nim vždy přátelsky. Do knihovny si zajdeme
ještě v prosinci na čtenou pohádku.
Také starší děti navštívily naši novou knihovnu. Paní Puklová nás ochotně provedla jejími prostory, ukázala, kde jsou knihy
s dětskou literaturou, řekla, jak se máme v knihovně chovat. Nakonec nám přečetla pohádku O vlkovi, který měl sklerózu. Třeťáci si povídali o tom, jak vzniká kniha. Starší děti si vyslechly
vyprávění o historii této instituce, která je ve Viničných Šumicích
téměř stoletá. Víte například, že první obecní knihovna sídlila ve
škole? Potom děti dostaly pár kvízových otázek a mohly se dosyta
pokochat příjemným prostředím a samozřejmě i knížkami. Děkujeme, paní Puklová!

Letiště
Vypravili jsme se na brněnské letiště, abychom poznali, jak
to na takovém letišti chodí. Kromě veřejných prostor, příletové
a odletové haly, jsme nakoukli i na bezpečnostní kontrolu za-

Bubnohrátky
Malí bubeníci od prvního do třetího ročníku oživili studené
podzimní dopoledne bubnohrátkami. Vyřádili se, vnímali ryt5
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mus, hudbu, zpěv, zvuky i tóny a také trošku relaxovali.
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páté třídy také ve zdejší škole. Podle nich se škola změnila k nepoznání, my jsme zase ochotně naslouchali, jak to tehdy ve škole chodilo, kde byla jaká třída, byt pana ředitele, atd. Přejeme vám hodně
zdraví a elánu do dalších dní a věříme, že se zase někdy setkáme.
Návštěva technického muzea Brno
Vydali jsme se uličkou starých řemesel, ve které nám pan
průvodce ukázal např. staré holičství, nožířství, potravinový krámek i starou hospodu. Stihli jsme si pohrát, snažili se nahlédnout
do světa nevidomých, nezapomenutelní byli dinosauři. Prostě
spousta zajímavých věcí a hrozně málo času. Návštěva do Technického muzea v Brně nám zabrala celé dopoledne, a přesto jsme
neobjevili ani polovinu těch úžasných věcí, které muzeum ukrývá. Snad se tam ještě někdy vypravíme, protože se nám tam velmi
líbilo a odcházeli jsme jen neradi.

Archeopark Pálava
Vypravili jsme se na velmi zajímavé místo na Pálavě. V Pavlově vybudovali krásnou stavbu se zajímavým obsahem - archeologickými památkami. V moderním interiéru si děti prohlédly
nejen prehistorické artefakty, ale mohly se na interaktivních obrazovkách poučit, jak vypadalo místo vykopávek od pravěku až
po současnost, jaká zvířata a rostliny se zde vyskytovaly a jak žili
pravěcí obyvatelé Pálavy.

Sedmdesátníci ve škole
Uvítali jsme vzácnou návštěvu: sedmdesátníky, kteří před
65 léty chodili do šumické školky a pak pokračovali od první do

Jak jsme se učili programovat
Díky ochotě tatínka naší žákyně pana Benka (za podpory
jeho zaměstnavatele firmy SAP) jsme se mohli zapojit do projektu Evropský týden programování. Cílem kampaně je ukázat,
že programování není jen záležitostí úzké skupiny odborníků,
propagovat jej mezi lidmi a ukázat, že může posloužit k realizaci
mnoha tvořivých nápadů. Statisíce dětí, rodičů, učitelů a dalších
zájemců se ve školách a na jiných místech v celé Evropě mohou
zúčastnit akcí, jejichž tématem je svět programování. Česko nezůstalo stranou! A škola ve Viničných Šumicích teprve ne! Náš
dopolední minikurz programování, původně plánovaný na čtyři vyučovací hodiny, se protáhl. Jinak to nešlo. Tolik informací
a tolik dovedností, které nás pan Benek naučil, jsme doslova hltali. Vše jsme se pokusili na závěr kurzu aplikovat do finálního prográmku. Tím byla naše první počítačová hra. Děti byly nadšené!
Mají možnost pokračovat v tomto zajímavém počínání i nadále
doma, s aplikací se pracuje na internetu.
Vystoupení malých muzikantů z kroužku fléten
Bylo nám ctí potěšit hrou na flétničky šumické jubilanty na
jejich setkání 7. října v sokolovně.
V listopadu jsme hráli našim novým nejmladším občánkům
na jejich slavnostním vítání na obecním úřadě.
Pomáhali jsme rozsvítit vánoční strom. Naše děti trénovaly
mnoho týdnů, aby u stromečku navodily tu správnou atmosféru. V posledních dnech před samotným vystoupením to byla
i hodina denně. Děti, děkujeme, byly jste báječné! Paní učitelky
a muzikanti, vy taky!!!

6
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Zatím poslední akcí, na které děti vystoupily, byla výstava
betlémů v šumické sokolovně. Rádi se účastníme akcí, na kterých
můžeme ostatní p
potěšit tím, co umíme.

Mikulášská nadílka
Stalo se již tradicí, že nejstarší děti si užijí mikulášskou nadílku u svých mladších spolužáků. Slzičky letos nebyly, nebylo proč.

soutěžní týmy, které dosáhly medailových pozic, mohou vybrat
odměnu. Úkoly jsou různorodé - šifry, videokvízy, geocaching,
pomoc přírodě, návštěva zajímavých míst nebo třeba podzimní etapový úkol - staň se opravářem. Někdy je to pěkná dřina,
někdy zase velká zábava. Pěstujeme týmového ducha, chuť se
překonávat, učíme se hledat různá řešení a nevzdávat se. A jak
vidíte, tak to malým Šumíkům i odrostlejším Vlčatům docela
jde. A tak nám, prosím, držte palce, ať se nám daří i nadále.
(M. Havlíčková, H. Kleisová, K. Konečná,
M. Lerchová, O. Růžičková, K. Šujanová)

Vážení a milí, dovolte mi, abych Vám i Vašim
blízkým jménem všem zaměstnanců školy popřála
kouzelné prožití vánočních svátků plných pohody
a pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, úspěchů a spokojenosti po celý další rok.
Olg
Olga Růžičková
Šumíci a Vlčata vyhráli podzimní etapu MEA! Cože? Co to?
První a čtvrtá třída soutěží v Malé energetické akademii (MEA).
Soutěž probíhá celý školní rok a právě skončila 1. (podzimní)
etapa. Je to soutěž pro všechny, kteří se zajímají o přírodu, nebojí se výzev a také chtějí zažít zábavu. V každé etapě je nachystáno několik dílčích úkolů, které se bodují a na závěr etapy si
7
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ZŠ POZOŘICE
Naše školní akademie – již posedmé
Ve čtvrtek 1. prosince oživily pozořický život tance, zpěvy či
scénky. Tradiční školní akademie se konala již posedmé na sokolovně. Hned v úvodu zazněla píseň Hallelujah. Za doprovodu
tohoto hitu, ve kterém recitovali a zpívali naši žáci, na pódium
vstoupili moderátoři, jimiž se letos stali Veronika Šírová a Barbora Daňková z 9.B a Vojtěch Kobliha s Karlem Bartákem ze třídy 9.A.
Jako první vystoupili před naplněný sál naši nejmenší – děti
ze školky. Písnička Bílý vánoční slon nás příjemně naladila a rozpohybovala skvělou vánoční atmosféru, jež se proplétala dalšími
čísly a celým večerem. Ani další program nás nenechal napospas
nudě. Chvílemi jsme se přenesli do Irska, ocitli se i v pohádce
Kouzla králů, zachránili mravenečka nebo nahlédli do zákulisí
natáčení všemi jistě milovaného teleshoppingu. Čísel bylo opravdu spousta a každý si našel to své.
Po tanci oživlých loutek nás čekaly už jen poslední chvíle.
Zpříjemnil nám je zpěv učitelů a parlamenťáků, po kterém jsme
se s krásným pocitem vraceli do našich domovů.
Vojtěch Vlček, 9.B

Školní akademie 2016
V první prosincový podvečer 2016 se v pozořické sokolovně konala akademie žáků místní ZŠ a MŠ. Celé akci předcházely
dlouhotrvající přípravy. Zkoušelo se o přestávkách, po vyučování, v každé volné chvilce. Všichni usilovně přemýšleli, čím letos
diváky potěšit, překvapit, rozesmát. Vzniklo tak několik skvělých
autorských scének, tanečních čísel, dobrých dramatických nápadů. Tradičně se zúčastnili žáci všech tříd a také děti z mateřské
školky.
Čtvrteční dopoledne jsme strávili na generální zkoušce, abychom ještě vypilovali všechny scénky, písničky, básně a tance,
a mohli tak našim nejbližším předvést jen to nejlepší. Dokončovaly se kostýmy, chystaly se kulisy a sháněly chybějící rekvizity.
Sílily obavy, abychom na něco důležitého nezapomněli. V pohotovosti byla opravdu celá škola.
A pak se přiblížila 17. hodina a všichni hořeli zvědavostí, jestli bude plno jako minule.
A bylo! Nezůstala jediná volná židle. Měli jsme radost, že
v tomto uspěchaném předvánočním období si naši blízcí udělali
čas a zhlédli více než dvouhodinové vystoupení.
Účinkující se představili pestrými čísly. Tančily oživlé loutky
z 9. B, tanec ve stylu retro oldies předvedly dívky z 8. tříd, moderním baletem přispěla děvčata z tanečního kroužku. Prvňáčci
zachránili polámaného mravenečka a recitovali písmenkové říkan-
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ky. Rozesmála nás vtipná scénka o ztraceném a znovu nalezeném
žáku Tondovi Kučerovi, nakoukli jsme do bytu rodiny Kopečkovic, nechyběl Horstův teleshopping a skvělá přehlídka pěveckých
talentů Tvoje tvář má známý hlas. Také jsme byli svědky tajemných
pokusů v pořadu Zázraky přírody, do Irska, země vřesovišť, nás
pozvali páťáci. Zazněla písnička z pohádky Kouzla králů, zavítali
jsme i do tajemné říše hmyzu. Na kelímky skvěle bubnovali třeťáci,
6. A předvedla svůj Shake dance a nechyběla moderní Perníková
pohádka. Vyslechli jsme něžně laděné písně Toulavá a Vlčí srdce,
zpívali a recitovali i naší nejmenší – předškoláčci. Veselé Vánoce
nám přišli popřát čtvrťáci. Na rozloučenou zazněla v podání školního parlamentu a vyučujících vánoční píseň Happy Xmas.
Celým programem provázeli s vynikajícími výkony čtyři začínající moderátoři Barbora Daňková, Veronika Šírová, Vojtěch
Kobliha a Karel Barták, kteří byli pro tuto náročnou roli vybráni
v moderátorském konkurzu. Počáteční trému odhodili do kouta
a odvedli opravdu skvělou práci.
Za zmínku jistě stojí také skrytá mnohahodinová práce členů mediálního kroužku, kteří spolupracovali na úvodním melodramatu a na zvukových vstupech moderátorů. Škola si jako
předvánoční dárek nadělila nový kvalitní stativ, a tak jsme mohli
pohodlně natočit záznam celé akademie, které bude možno zakoupit v kanceláři školy.
Děkujeme všem účinkujícím a pedagogům, kteří s dětmi vystoupení nacvičili, velký dík patří vedení TJ Sokol Pozořice za
zapůjčení sálu sokolovny a panu Jarolímovi a firmě Kočena za
osvětlení scény a kvalitní ozvučení.
Těšíme se na shledání někdy příště.
Mgr. Zdeňka Slezáčková

Den zdraví na ZŠ
V pátek 4. listopadu proběhl v prostorách ZŠ a MŠ Pozořice
Den zdraví určený pro žáky 2. stupně. Děti si mohly vybrat z celkem šestnácti různě zaměřených dílen orientovaných na různou
problematiku týkající se zdraví člověka. Žáci se tak měli možnost
seznámit se například s různými druhy arteterapie, relaxace či
meditace. Zajímavou volbou byla i pohybová cvičení, příprava zdravých pokrmů nebo postup, jak správně pečovat o svoji
pleť. Žáci si mohli rovněž své znalosti týkající se zdraví otestovat
v soutěžním kvízu.
Reakce pedagogů na práci s dětmi byla velmi kladná, stejně
jako hodnocení celého dne za strany žáků. Pevně věříme, že si
všichni zúčastnění odnesli domů spoustu nových informací, které pozitivně ovlivní jejich pohled na vlastní zdraví i zdraví naší
společnosti.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Pozořice,
Mgr. Jan Budín, vedoucí Dne zdraví

Co všechno se od začátku školního roku událo na naší ZŠ
Slavnostní zahájení školního roku ve školní zahradě
Neformální setkání rodičů s vedením školy
Adaptační pobyty žáků 6. tříd
Fotografování prvňáčků
Den zdraví
Exkurze do Olomouce
Návštěva představení Mach a Šebestová v brněnském divadle Radost.
Den otevřených dveří
Sběr papíru
8

Výchovný koncert
Halloweenský den
Forbalová utkání
Návštěva představení Český středověk v brněnském divadle Polárka
Dračí odpoledne ve školní družině
Hovorové hodiny
Oficiální otevření Zařízení péče o děti
Plavecký výcvik
Spaní ve škole
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Dějepisná olympiáda
Olympiáda v českém jazyce
Přírodovědný klokan
Školní akademie
Mikulášská nadílka
Návštěva Anthroposu
Adventní zájezd do Vídně
Vánoční besídky
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Školní akademie pro velký potlesk
a nadšení diváků
třída 9B svoje
vystoupení ještě
jednou opakovala.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
Ve dnech 24. a 25. září 2016 se konalo v Boskovicích XII. bienále flétnových
souborů, které podpořilo Ministerstvo
kultury ČR, Město Boskovice a kulturní
zařízení města Boskovice. Záštitu převzala starostka města Boskovice Bc. Hana
Nedomová. Naše škola měla tu čest zúčastnit se této krásné akce.
Flétnový soubor Hbité prstíky ve
složení Martin Jiráček, Petr Kolařík, Jan
Petr, Antonín Pohanka, Kateřina Šantavá, Lenka Šmerdová a Andrea Topinková
zahrál tance z období baroka a renesance
a lidové písně z celého světa. V sobotu se
soubor představil v boskovickém zámku
a v neděli vystoupil na promenádním koncertě v centru města. Protože bylo krásné
počasí, všichni si užívali i sobotní prohlídku zámeckého parku a nedělní návštěvu
aqvaparku. Velký dík patří paní učitelce Lii
Teplé, která s chutí a trpělivostí bohatý program se svými žáky přichystala a nacvičila
a také rodičům za jejich zájem a podporu.

Základní umělecká škola „Žerotín“
Olomouc ve spolupráci s Moravským divadlem Olomouc uspořádala XIII. ročník
pěvecké soutěže Olomouc 2016. Konala
se 10. – 12. listopadu 2016. Této soutěže
se zúčastnily čtyři mladé zpěvačky, které
připravila paní učitelka Romana Pávková. Nejmladší soutěžící - Marie Šmerdová
získala ve své kategorii 3. místo. Ostatní
zpěvačky – Marii Pohankovou, Karolínu
Vystavělovou a Terezii Křížovou – ocenila
odborná porota čestným uznáním. Blahopřejeme!
Během celého školního roku připravujeme se svými žáky třídní přehrávky
a hodiny pro rodiče. Ve středu 23. listopadu 2016 měli takové vystoupení připravené žáci a žákyně ze třídy paní učitelky Boženy Škrobové. Společně s rodiči strávili
příjemný podvečer a předvedli, co nového
a pěkného se už od září naučili hrát na klavír nebo na zobcovou flétnu.
Božena Škrobová

Nejmladší soutěžící - Marie Šmerdová
získala ve své kategorii 3. místo

NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
V současné době vyvíjí největší aktivitu
oddíl badmintonu, který se k pravidelným
tréninkům schází minimálně 4x týdně. Je
potěšitelné, že v oddíle převažují ženy nad
muži, což v obdobných disciplínách nebývá úplně běžné, ale současně nám to činí
určité problémy při pořádání pravidelných
turnajů smíšených dvojic, kdy trpíme „chronickým“ nedostatkem mužů. Na tom posledním „burčákovém“ se nám podařilo dát
dohromady 9 dvojic. Zvítězili Katka Plevová
s Tomášem Stejskalem, druzí byli Jitka Stejskalová a Pavel Andrysík a na třetím místě
skončili Eva Lvová s Milošem Antonickým.
Rovněž nás těší, že se úspěšně rozvijí
cvičení našich nejmenších. Pod vedením
Tomáše Dudka se ho pravidelně zúčastňuje
kolem 9 dětí.
V měsíci listopadu se nám podařil vyřešit problém s vytápěním tělocvičny, které
bylo dosud řešeno plynovými topidly typu
9
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„VAF“. Tato topidla byla vzhledem ke svému stáří (cca 30 let) značně opotřebovaná
a poruchová. Tento způsob vytápění rovněž
nevyhovoval současným požadavkům na
hospodárnost a bezpečnost provozu. Výkon
topidel byl nedostatečný, takže v zimních
měsících nebylo možno dosáhnout teploty
potřebné pro provoz sálových sportů a cvičení.
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Díky dotacím z Jihomoravského kraje
a obce jsme mohli instalovat 2 ks plynových
topidel typu KASPO K-15. Tím se podařilo
výrazně zlepšit hygienické podmínky pro
cvičení, zejména pak dětí, které již nebude
nutno v zimních měsících stěhovat do náhradních prostor.
Z připravovaných akcí bychom chtěli
pozvat příznivce stolního tenisu na tradič-

ní Vánoční turnaj, který pořádáme v úterý
27. 12. 2016. Začátek je ve 13:30 hod., startovné 30,- Kč, mládež neplatí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
členům za jejich činnost, příznivcům jednoty za pomoc, sponzorům za jejich příspěvky a popřát všem pevné zdraví a spojenost
v roce nastávajícím.
Miroslav Vlach
starosta TJ

Je potěšitelné, že v oddíle převažují ženy nad muži :-)

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH KOVALOVICE ZA LISTOPAD 2016:
12. 11. 2016 uzlovačka Drnovice
Konečně se oddíl mladých hasičů dočkal prvního závodu
uzlové open ligy. Sestavili jsme ale jen jedno družstvo, protože ve stejném termínu dali někteří členové přednost turnaji
ve florbale a ministrantské olympiádě. Ve velké konkurenci
48 družstev se však družstvu moc nevedlo a soutěžní časy
vůbec neodpovídaly jejich výkonům při tréninku. Ale i tréma
a nervozita k velkým soutěžím patří a na tom ještě musíme
zapracovat. Důkazem je, že když v Drnovicích uspořádali ještě jeden závod pro všechny účastníky, kteří nepostoupili do
finálové šestnáctky, naši měli bezkonkurenčně nejlepší čas.
Soutěžní družstvo:
Vojta David, Tomáš Sedláček, Adam Vinohradský, Mates
Filip a Petra Machancová z Tvarožné.
19. 11. Den otevřených dveří Kanice
Dnes se několik členů našeho sboru zúčastnilo dne otevřených dveří v Kanicích. Místní sbor hasičů zorganizoval při
příležitosti koupě nového hasičského vozidla přátelské setkání hasičů z celého okrsku. My jen doufáme, že podobnou akci
budeme příště pořádat my, protože bychom také potřebovali
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obnovit vozový park! Rádi se necháme kanickými inspirovat…
26. 11. 2016 uzlovačka Hrušovany
Druhý závod v uzlování jsme už absolvovali v plném počtu a sestavili jsme dvě družstva starších žáků. První družstvo
postoupilo mezi šestnáct nejlepších a získalo tak 8 bodů do
celkového hodnocení open ligy.
Soutěžní družstva:
1. družstvo - Tomáš Sedláček, Adam Vinohradský, Vojta
David, Mates Filip.
2. družstvo – Eliška Andrysíková, Petra Machancová, Michal Andrysík a Marek Martauz.
Zásahová jednotka
Požárů a živelných katastrof v posledních letech naštěstí ubylo a k dopravním nehodám jezdí hlavně profesionální
hasiči. Činnost zásahové jednotky se tak v letošním roce soustředí pouze na pravidelná školení. Členové se musí pořád
vzdělávat, aby byli na případný zásah neustále připravení.
Pavel Martauz
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OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ MYSLIVECKÉHO SPOLKU
VINIČNÉ ŠUMICE - KOVALOVICE V R. 2016
Vážení spoluobčané
Opět se blíží konec roku a s ním také
nejkrásnější svátky v roce. S koncem roku
také nastává čas k hodnocení uplynulého
období, včetně příležitosti informovat krátce o celoroční činnosti mysliveckého spolku Viničné Šumice - Kovalovice.
Jelikož jsme tuto zemi zdědili po našich
předcích, kteří o ni v dobré víře a s láskou
pečovali a v určitém stavu nám ji předali,
je stěžejním úkolem naší činnosti starat se
o přírodu tak, abychom ji předali našim potomkům alespoň v tak dobrém stavu, v jakém jsme ji převzali. Tzn., se všemi druhy
dříve, tak hojné drobné zvěře (koroptev, bažant, zajíc, divoký králík), která až do konce
minulého tisíciletí tvořila páteř mysliveckého hospodaření v polních honitbách. Proto
těžiště naší celoroční činnosti opět spočívalo
ve snaze o zvýšení populací drobné zvěře
v naší honitbě. Jelikož přes veškerou možnou péči z naší strany počty drobné zvěře
v naší honitbě neustále klesaly, vrátili jsme
se před dvěma roky k nejvíce osvědčenému
polodivokému odchovu koroptví (viz. další
článek), bažantů a divokých králíků. Zajíc je
natolik specifický druh, že jeho polodivoký
chov nelze zatím provádět. Zrekonstruovali
jsme odchovnu v lokalitě „Bahňák“, vyrobili
jsme nové odchovné klece a v průběhu roku
jsme odchovali a do honitby vypustili 380 ks
koroptví, 500 bažantů a 30 divokých králíků. I když toto vše nás stojí nemalé náklady

na finance a množství stráveného času na
brigádách, bude i nadále tato činnost naší
prioritou. Jelikož se nám v tomto roce odchov poměrně vydařil je hlavní odměnou
nás všech slyšet v honitbě čiřikání koroptví a
kodrcání bažantích kohoutů, případně jejich
spatření a pokochání se krásou jejich různobarevného opeření. Další naší činností stále
je postupná úprava jejich biotopů, zajištění
krmiva pro zvěř na nadcházející zimní období a lov lišek a kun, které se v posledních
dvou letech vyskytují v naší honitbě v nadměrném množství. V loňském roce jsme
jich ulovili 60, což je více než ulovených
bažantů a zajíců dohromady. V rámci těchto
aktivit odpracovali naši členové během roku
více než 1600 brigádnických hodin.
Z větších akcí nejraději vzpomínáme na
neděli 12. června 2016, kdy náš myslivec-

ký spolek ve spolupráci s obcí Kovalovice
uspořádal v rámci měsíce června jako měsíce myslivosti, jako již každoročně, tradiční dětský den v areálu koupacího biotopu.
Při této příležitosti si děti mohly osvěžit
své znalosti stromů, plemen psů i různých
druhů zvěře, zastřílet si z různých typů
vzduchových zbraní a ochutnat myslivecký guláš z kančího masa. Jako obvykle se
akce setkala se značným ohlasem ze strany
veřejnosti a s živým zájmem ze strany dětí.
Dětského dne se zúčastnilo přes 100 dětí
spolu se svými rodiči.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem
ze srdce popřál klidné a pohodové svátky
vánoční a hodně úspěchů, zdraví a pohody
v roce 2017.
Za myslivecký spolek
Ing. Luděk Šmerda, RNDr. Dáša Petrová

DUCHOVNÍ OKÉNKO
Pojď dál!
Jakmile andělé od nich odešli do
nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam
a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. (Bible, Lukášovo evangelium, 2. kapitola, 15.-16. verš)
Všichni známe koledu Půjdem spolu
do Betléma. Zpívá se v ní o tom, jak každý z účastněných předvede narozenému
Ježíškovi svůj hudební um a přitom bude
Ježíška „kolébati“. Je to krásně poetické
a všeobecně známe vyjádření osobní
účasti na betlémských událostech. Nejen
pastýři, nejen šumaři, ale každý z nás je
letos opět osobně pozván, aby vstoupil
do Betléma – do chudé stáje, kde nocuje
Svatá Rodina. Máme-li tam přijít v duchu zmíněné koledy, tak nemusíme mít

obavy: Každý z nás totiž něco umí! A tudíž každý z nás se může svou jedinečnou
osobitostí stát součástí živého Betléma.
Pokud si to chcete už dopředu vyzkoušet,
můžete to učinit u slámového Betléma
u nás v Pozořicích na Jezerách Přijeďte
se podívat! Tam nás betlémské postavy
v nadživotní velikosti takřka obejmou,
když se octneme mezi nimi. Ale snad se
příliš nedotknu tvůrců, když řeknu, že
i tento Betlém je jen nanečisto, jen „jako“.
Ten skutečně živý Betlém se odehrává
všude mezi námi - v našich rodinách,
na pracovištích, při setkání lidí… Všude
tady se o letošních Vánocích narodí Ježíšek – chudý, bezbranný, plačící… Bude
kolem něho chlívek? Na vnějším prostředí až tak nezáleží; důležité je, jestli ho
obklopíme láskou… Jestli ho skutečně
najdeme a ztišíme se před ním… Ježíška

najdeme jen s pokorným srdcem a v touze ho najít… Nám, nám, narodil se! Přemýšlej, co pro něj právě tady a teď můžeš
udělat a jak ho obdarovat…
Až tedy, milý poutníku, konečně dojdeš do „Betléma“, tak pozorně naslouchej! Maria s Josefem ti řeknou: „Pojď
dál!“ „Pojď dál“ vlastně znamená „Přistup blíž!“… Až přijdeš někam na návštěvu a uslyšíš: „Pojď dál,“ tak neváhej
a vejdi! Znamená to, aby ses přiblížil.
A budeš-li ty sám hostit, řekni své návštěvě to samé; to Svatá Rodina u tebe
hledá přístřeší – možná jen na chvíli…
Tak vejdi do tajemství Vánoc! Vejdi s otevřeným srdcem a s úžasem dítěte! Přistup
k jesličkám a přijmi radost, jakou logika
tohoto světa nemůže dát! Pokoj Boží ať
pak v tobě zůstane i po celý příští rok!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
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CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE
Skautský podzim je kromě obvyklé
činnosti charakteristický i řadou výprav
do podzimní přírody. V sobotu 8. října v
okolí chaty Jelenice bylo opět rušno, neboť se tam sešli obyvatelé zaniklých středověkých osad ke hře Lesní lidé. Cílem
této bojové hry v přírodě je vyzkoušet si
týmovou spolupráci a prověřit své znalosti a schopnosti. Hru již tradičně připravili skauti z Ochoze. Letošního ročníku se zúčastnily dvě skupiny z Ochoze,
jedna z Pozořic a jedna ze Šlapanic. Z vítězství se letos radovali kanci z Pozořic.

Také v době podzimních prázdnin
podnikly jednotlivé oddíly výpravy.
O činnosti světlušek z dívčího oddílu
Pozořice se dozvíte více níže.
I na vánoční prázdniny chystáme řadu
výprav do přírody, na výstavy a podobně.
Ale také jako v minulých letech se před
Vánocemi aktivně zapojíme do roznášení Betlémského světla, krásného symbolu porozumění mezi lidmi, a po Novém
roce do Tříkrálové sbírky. Betlémské
světlo převezmou naši skauti letos ve
Vídni v sobotu 10. 12., občané našeho

městyse ho budou moci získat na sousedském štědrovečerním setkání u Jezerské
zvonice 24. 12. v 17 hodin nebo se mohou
napsat na úřadě našeho městyse a skauti
jim ho donesou před Vánocemi domů.
A hlavně se chceme ve družinách věnovat výchovné práci dětí podle skautských stezek.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají a podporují nás. Všem
přejeme krásné a klidné Vánoce a vše dobré v novém roce 2017.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

Letošní rok byl pro světlušky z našeho
dívčího oddílu velmi úspěšný. V závodě
světlušek a vlčat, který se koná vždy jednou
za dva roky, postupně zvítězily ve střediskovém, okresním i krajském kole a postoupily
do celostátního kola.
Přípravu na toto kolo jsme nepodcenily
a raději jsme připravily pro naše světlušky
jednodenní soustředění. Celostátní kolo se
odehrávalo v Novém Městě nad Metují, kam
jsme se vydaly 16. září vlakem z Brna. Ubytovány jsme byly v ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují společně s družinou
dračic ze Zlínského kraje. Celý závod byl
opředen příběhem komtesy, kterou unesli
zlí piráti a kterou jsme následně vysvobodili. Díky tématu nebyl jen závod, ale i zábava
spojená s divadlem.
Naše děvčata se umístila mezi světluškami na krásném desátém místě. Jako odměnu
si odnesla pamětní předměty a také jsme je
odměnily skvělou zmrzlinou v tamní cukrárně. Díky naší účasti na závodě jsme měly

možnost rozhodnout, jakou veřejně prospěšnou činnost vykonají místní skauti. Ze
tří možností vyhrál úklid lesa, při kterém se
posbírá alespoň 30 pytlů plných odpadků, a
také výroba tří bytelných laviček pro turisty
a jejich následné umístění do okolí Nového
Města nad Metují.

S družinou nejmenších světlušek jsme
navštívily naši skautskou setru Hanku v Čechyni, kde si holky mohly vyhrát s jejími adoptivními dcerami. Všem holkám se to velmi
líbilo, neboť poznaly nové místo a hlavně se
seznámily s novými kamarádkami.
Pro družinu vlaštovek jsme připravily
výpravu do Technického muzea v Brně, kde
je nová expozice Dinosauři na řetězu. Jak
výprava do Čechyně, tak i do TM v Brně
byly velice úspěšné. Holky si mohly osahat
nejen některé dinosaury, ale také i technické
hračky ze stálé expozice muzea.
A v neposlední řadě se konala víkendovka pro vlaštovky a kočičky na skautskou základnu Krakovák.
Na prosinec jsme pro světlušky připravily pouť pro Betlémské světlo do Vídně
a následné rozvážení tohoto světla v brněnské vánoční tramvaji.
Majka Pölzerová,
zástupkyně vůdkyně
1. dívčího oddílu Pozořice

BOHOSLUŽBY V POZOŘICÍCH O VÁNOCÍCH 2016
sobota

24.12.

Štědrý den

neděle

25.12.

Narození Páně

pondělí

26.12.

sv. Štěpána

úterý
pátek

27.12.
30.12.

sv. Jana
Svaté Rodiny

sobota

31.12.

sv. Silvestra

neděle

1. 1.
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Nový rok, slavnost Matky Boží
Panny Marie

15.00
17.00
20.30
22.00
7.30
9.30
11.00
7.30
9.30
11.00
17.30
15.00
18.00
16.00
17.30
7.30
9.30
11.00

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
půlnoční mše sv. v Holubicích
půlnoční mše sv. ( „in nocte“)
jitřní mše sv. („in aurora“)
slavnostní vánoční mše sv. („in die“)
mše sv. v Holubicích
mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv. s žehnáním vína
setkání u Boží muky v Sivicích
mše sv. s žehnáním manželů
mše sv. v Holubicích
děkovná mše sv. za uplynulý rok
první novoroční mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
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MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA 2016
Již šestý ročník Ministrantské olympiády přivítal v sobotu 12. listopadu 2016 celkem 22 týmů, 180 kluků z 10 farností, odhadem asi z více než 20 blízkých či vzdálených
vesnic a měst…
Přiznám se, že jsem si v duchu říkal: Jak
to celé dopadne? Podaří se nám tolik kluků
dobře zorganizovat? Nestane se někomu nějaký úraz? Podaří se na během oběda i celého dne nasytit tolik hladových krků?
Začali jsme setkáním ve telnickém farním kostele společným přivítáním a požehnáním otce děkana Jana Nekudy. Všechny
pozdravil i místní pan farář Vladimír Langer a další přítomní kněží. Světlonoši jednotlivých farností si zapálili své pochodně
a po startu vyrazili štafetou do areálu Sokola. Letos byli nejrychlejší hoši z PoŠuKova,
jejichž olympijský oheň plál v Sokolovně po
celou dobu našich her.
Ve sportovní hale odehráli dopoledne svůj florbalový a fotbalový turnaj „staří
pardálové“, tedy ministrantští mazáci věku
střední a vysoké školy. A by si užili olympiádu se vším všudy, absolvovali letos poprvé
ministrantské znalostní testy i oni. A díky
vyrovnanosti ve sportovních disciplínách
rozhodly o končeném pořadí právě jejich
teoretické znalosti. Z vítězství se radovali
borci z Tvarožné, na vynikajícím na druhém místě se umístili naši telničtí kluci,
bronzoví byli hoši z Osové Bítýšky, „bramborová“ medaile zůstala Syrovicím. Čest
a chvála tomuto staršímu ministrantskému
dorostu, který po skončení svých disciplín
pomáhal aktivně s organizací olympiády –
díky vám, borci!
Dopoledne v Sokolovně obstaral tradiční turnaj ve stolním tenisu na čtyřech
stolech a ministrantské testy pro dvě věkové
kategorie základní školy. Malí i velcí bojovali, jak se patří, nikdo nevzdal žádný míček…
Po čtyřech velkých finálových soubojích
v ping-pongu, kde za Pošukov získal první
místo Marek Kratěna, přišlo na řadu vystoupení děvčat z PoŠuKova pod vedením

Jitky Šmerdové. Krásné číslo v zelenobílých
barvách doplnil ještě parádními salty ministrant Vojta Šmerda.… Úžasné, díky!
To už ale všem pěkně vyhládlo, zatímco
si děti sami nachytaly židle a stoly pro společnou „hostinu“, přinášeli místní rodiče
a prarodiče navařené sladké i slané dobroty
k obědu, tentokrát nám také přispěli i další farnosti… všem kuchařkám a kuchařům
moooc děkujeme, někteří se olizovali až za
ušima! K obědu nám požehnal P. Pavel Lacina z Pozořic.
Po obědě pak přišly na řadu turnaje
ve fotbale a florbalu žákovských kategorií.
10 mladších týmů se statečně poměřovalo v Sokolovně, nakonec došlo k nevídané
situaci, kdy dva týmy skončili se stejným
počtem bodů. Vítěze neurčila ani hlavní
disciplína - ministrantské testy, jelikož oba
týmy měli naprosto shodné výsledky. Takže
pomohlo poslední použitelné pravidlo: tým
Šlapanic prostě dvakrát vyhrál (florbal a fotbal), proto byl vyhlášen vítězem své kategorie, druhé místo patřilo ale stejně dobrým,
další pořadí je zde: 2. Tvarožná, 3. Slavkov
u Brna, 4. Telnice, 5. PoŠuKov „A“, 6. Újezd
u Brna, 7. PoŠuKov „B“, 8. Měnín, 9. Syrovice, 10. Ořechov.
To v kategorii II. stupně ZŠ startovalo
celkem osm týmů a domovskou hrací plochou se jim stala sportovní hala. Tady naprosto dominoval tým Syrovic, který prakticky vyhrál tři ze čtyř disciplín, a to ještě v té
čtvrté disciplíně skončil druhý. Chyběl jen
malý krůček k absolutnímu vítězství! Neuvěřitelné. A přitom konkurence byla skutečně veliká. Další pořadí bylo následující:
2. Šlapanice „B“, 3. PoŠuKov „D“, 4. Osová
Bítýška, 5. PoŠuKov „C“, 6. Telnice, 7. Újezd
„B“, 8. Ořechov.
Pochvalu zaslouží kluci z týmu PoŠuKov
D, kteří přijeli sice se zpožděním, všechno,
co se dalo, poctivě dohnali a ještě stihli být
třetí. Klobouk dolů, chlapci!
Vůbec je třeba letos pochválit PoŠuKovské ministranty, kteří pro změnu do-

minovali v ministrantských znalostech
– a to mohu potvrdit, že testy dopředu
nikdo neznal a některé otázky vyžadovali orientaci v liturgické latině či řečtině.
Individuálně zvládli své testy bez ztráty
kytičky: Pavel Krchňavý, Kryštof Drápal,
Lukáš Tesař, Karel Barták a Petr Marek
(všichni z PoŠuKova), Ondřej Buchta
a Petr Liška (oba z Tvarožné), Jakub Chovanec (Telnice) a Jan Mareček (Syrovice).
Blahopřejeme!
Před posledním zápasem se ve sportovní hale předvedla i telnická děvčata z dětské scholy pod vedením Hany Kroutilové,
tentokrát v růžových barvách doplněnými
bílými a červenými třásněmi, i tady na
podlaze protáčela akrobatická hvězda…
Krása! Díky!
Pochvalu ale zaslouží úplně všichni.
Za to, jak se k sobě pěkně chovali, trpělivě čekali na svou hvězdnou chvíli, kdy
měli nastoupit na sportovní kolbiště. Podle
spokojených a mnohdy šťastných tváří dětí
soudím, že se jim akce líbila… Lékárničku
jsme nepotřebovali a Záchranná služba Jihomoravského kraje tentokrát nevyrážela,
díky Bohu. A že by tolik krků trpělo hladem a žízní, jsme také neslyšeli… Takže za
vše děkuji všem, kteří se na našem velkém
ministrantském setkání jakkoliv podíleli,
ať už organizačně, finančně či materiálně,
bylo jich skutečně nespočet. Děkuji také
všem, kteří vytvářeli pohodovou, ale chvílemi i bouřlivou atmosféru. Poděkování patří
také organizátorům z Pošukova ( z Kovalovic Jaromírovi a Markovi Šmerdovi), telnické farnosti, Sokolu a obci za poskytnutí
vhodných prostor. Ze všeho nejvíc však děkuji Bohu za to, že vše tak dobře dopadlo.
Zelená záplava opět zalila Telnici… ta
se ale tentokrát tolik „nedala“ a kontrovala
svou žlutou září…
Těšíme se na všechny zelené, modré,
černé, žluté, červené a…. zase třeba příští
rok v Telnici…
František Kroutil, telnický starosta

Taneční vystoupení děvčat z Pošukova.
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HASIČI
Se soutěžní sezónou se obvykle loučíme v Sivicích na Memoriálu
Mirka Mazla. Nejinak tomu bylo i letos. Soutěž tentokrát připadla na
sobotu 10. prosince. Vzhledem k našim letošním kvalitním výsledkům visela ve vzduchu výzva v podobě prvenství na každé soutěži,
kterou jsme navštívili. To by bylo samozřejmě skvělé, proto jsme
přípravě podřídili vše. Aby byla pravděpodobnost vítězství co nejvyšší, sestavili jsme i druhý tým. Celkem nás bylo sice pouze 13, ale
pořadateli nám bylo umožněno, aby jeden soutěžící startoval v obou
týmech. Tímto soutěžícím byl Petr Jedlička.
Hned po soutěžním pokusu prvního týmu, kterým byly Viničné
Šumice, nám bylo jasné, že obhajoba loňského vítězství bude velmi
obtížná. Výsledný čas bez trestných sekund 53:16 se pohyboval na
hranici našich možností. I přes naši snahu se nám tento čas nepodařilo překonat, kdy jsme, stejně jako i náš druhý tým 2x chybovali
při střelbě. První tým s výsledným časem 1:17:91 nakonec vybojoval
druhé místo. Čas 1:27:75 odsunul náš druhý tým až na páté místo,
přičemž na bronzovou pozici ztrácel necelé 4 sekundy. Celkem se
soutěž zúčastnilo 7 družstev.

Druhé místo vybojovali: Petr Jedlička, Tomáš Martauz, Marek
Šmerda, Tomáš Šmerda, Pavel Valter, Tomáš Varta a Oldřich Večeřa.
V druhém týmu startovali: Lukáš Andrysík, Vladimír Filip, Martin
Jedlička, Petr Jedlička, Patrik Lev, Jaromír Šmerda a Aleš Valehrach.
I přes tento malý zádrhel můžeme letošní sezónu hodnotit jako
vydařenou. Ze sedmi soutěží se nám podařilo vybojovat 6x první
a 1x druhé místo. Na soutěžích, kam jsme zavítali ve dvou týmech,
jsme ještě obsadili dvakrát páté místo. Kladně také hodnotíme soutěžní vytížení soutěžících do 20 let, z nichž Lukáš Andrysík a Petr
Jedlička absolvovali všech 7 soutěží. Na 3 soutěžích startovali také
Martin Jedlička a Tomáš Martauz, ty však v průběhu soutěžní sezóny
limitovala různá zranění.
Na závěr bych chtěl všem soutěžícím poděkovat za předvedené
výkony a příznivcům za podporu. V příštím roce se pokusíme na
naše úspěšné výsledky navázat, i když to nebude nic snadného. Tento rok se nám, co do počtu prvních míst, opravdu vydařil.
Více informací naleznete na našich stránkách:
http://sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa

V Kovalovicích se Tříkrálová sbírka uskuteční v sobotu 7. ledna 2017.
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
věřím, že si najdete čas na návštěvu knihovny a vyberete si
knihu, která vás zaujme.
Velká kniha pro malé výtvarníky – spousta nápadů pro šikovné děti a rodiče. Najdete tu 113 originálních a jednoduchých
věcí, které si můžete s dětmi vyrobit.
Příhody malého poníka a Příběhy malého kouzelníka – to
jsou dvě knihy pro nejmenší čtenáře.
Pirátská nauka – pět napínavých příběhů, které zároveň nabídnou odpovědi na zvídavé otázky dětí.
Predátoři – svět kosatek, krokodýlů nebo medvědů je krvavý a nebezpečný. Poznejte jejich zbraně, techniku lovu a způsob
života.
Pyskatí Habsburkové – Martin Pitro – zajímavosti o členech habsburského rodu, kteří vládli v Českém království. První
Habsburk nám začal vládnout už ve 14. století, vláda toho posledního skončila ve 20. století.
Hrdinové z Dračí ulice – Perplies B. – sklep v Dračí ulici č.
13 je nedobytně uzamčený. Jednoho dne ale zámek náhle povolí
a tři kamarádi neváhají a dají se na průzkum.
Brána času – Brezina Thomas. Jupiter, Vicky a Nick se vydávají do sklepení hradu Sokolí skála, kde se skrývá dosud tajemná
brána času.
Od stejného autora jsou Šíleně divocí andílci. Příběh třináctileté Vicky, která neodolá polibku mramorového anděla na
starém hřbitově. A od té doby se nestačí divit ona, ani její kamarádky.
Reportáž psaná na vandru – Petlach Oldřich. Podrobné
záznamy z vandrů Dévéťáka a jeho party dokazují, že severní
Čechy nejsou jen průmyslem zničenou krajinou, ale úžasným
výtvorem přírody.
Zkrocená hora – Proulx, Annie. Jedenáct příběhů se odehrává v divoké, nehostinné a nádherné krajině Wyomingu.
Aristkratka na koni – Evžen Boček. Nikdy není tak zle, aby
nemohlo být ještě hůř. O tom nás autor přesvědčuje s nevyčerpatelným humorem ve své knize.
Má čtvrtá žena Alžběta – Přibský Vladimír. Neznámé kapitoly ze životopisu Karla IV. a jeho manželce Alžbětě Pomořanské.
Falcone Colin – Lovci perel. Příběh potápěčů, obchodníků,
námořníků, temných uliček přístavů i hlubin moře. Je to svět,

který nezná slitování, krutý a fascinující zároveň.
Camberlainová Diana – Půlnoční zátoka. Hrdinka románu
Julie musí sebrat všechnu odvahu a sílu, aby se vrátila do minulosti
a rozmotala klubko tajností a lží, které vedly k rodinné tragédii.
Sedmý syn – Tannahill Reay. Román přibližuje anglického
krále Richarda III. Nejen jako válečníka a intrikána, ale také jako
věrného manžela, milujícího otce a schopného politika.
Zločiny ve jménu cti – Onal Ayse – utrpení žen v Turecku,
které poskvrnily rodinnou čest. Kniha přináší šokující odhalení
o krutých zvyklostech a osudech nejen obětí, ale výjimečně také
jejich vrahů.
Sny ukryté v závoji – Francesca Marciano. Italská fotografka
je vyslána do válčícího Afganistánu. V zemi, kde jsou životy žen
v rukou mužů, čelí Maria obrovskému nebezpečí. Už pouhé fotografování žen je tu zločinem, který se krutě trestá.
Deaver Jeffery – Vrahem může být kdokoliv, Patterson
James – Záludné vlny, Stout Rex – Jen přes mou mrtvolu. Tři
knihy od známých autorů uvítají čtenáři detektivek.
Francková Zuzana – Žít svůj život – Mateřská láska, to je
nejsilnější cit. Ale nic se nemá přehánět. Lucie se musí rozhodnout, komu dá přednost. Mamince nebo milovanému muži.
Pradhan Monica – I chytré ženy dělají hloupé věci. Román
o matkách a dcerách je sondou do života tří rodin. Je plný moudrosti, humoru a navíc ho doplňují originální recepty.
Lázničková Petra – Láska se ukrást nedá. Zuzka zvládla přijímačky na vysokou a mohla by si užívat prázdnin. Jenže nastanou problémy – parta, se kterou se seznámila, není nejlepší.
Noční bouře, Princezna, Nevěsta z hranice, Letní bouřka,
Zahrada starých tajemství – Kate Hanniganová – to je několik románů plných záhad, intrik, lásky a nenávisti. Nakonec se
všechno vyřeší, ti dva se vezmou a čtenář je spokojen, že všechno dobře dopadlo. Doufám, že i vy budete spokojeni s příběhem,
který budete číst.
Příjemné chvíle s knížkou vám přeje
Milada Terberová

V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme
v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi shánějící
ten extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit.
Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím
více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými muži a ženy trpí.
A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději malým a zbloudilým; poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným.
Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či dítěti, které potkáme v této vánoční době, je „prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky“. Vzpomínám si na humoristický seriál kreslíře Johnnyho Harta uvedený před několika
lety, ve kterém vystupuje postava Wileyho hledajícího odpovědi na nejzávažnější otázky života. Jedna z těch otázek je velmi jednoduchá, a přesto současná. Na prvním obrázku se Wiley ptá: „Co se stalo s laskavostí?“
Darujte o příštích Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho přežije. „Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky.“ Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět bude
ohromen. Jen do toho, buďte laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje.
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POHLEDY DO HISTORIE
ZÁPIS Z LATINSKY PSANÉ POZOŘICKÉ FARNÍ KRONIKY:
„Francouzi přišli do Pozořic 19. listopadu (1805). Na faře přenocoval generál ...(tajenka). Po jeho odchodu přišel na faru
generální adjutant Fontaine se svým průvodem a bydlel zde až do 29. listopadu. V noci na 2. prosince byla fara už bez Francouzů. Stáhli se směrem k Podolí, kde se předpokládalo, že bude bitva.

TAJE
TAJENKA
ENKA

VODOROVNĚ: A.
A Nepohoda; bývalé papírnictví; část kabátu
kabátu.- B.
B Škrabka u pluhu; 1.
1 díl tajenky; Sarmat
Sarmat.- C.
C Plavidlo z kmenů;
silný provaz; postavit se; souhlas.- D. Primát; pružiny; vodoteč; panovnický trůn.- E. Ženské jméno; ponoření; stavební vozidlo.F. Drobná; vzájemný vztah; biografy; tohle.- G. Lidově úřad; víření; nedávno vzniklí; škubání ve tváři.- H. 2. díl tajenky.- I. Mastek;
bývalý francouzský lyžař; rozumět.
SVISLE: 1. Vozidlo; zevní lék.- 2. Koncové brzdové světlo.- 3. Žluté barvivo; značka autosvíček; významný šachista.- 4. SPZ aut
Tábora; reklamní tiskovina; značka teluru.- 5. Žaludeční léky; tropická dřevina.- 6. Ženské jméno; obyvatel Polska.- 7. Pobídka;
přinésti úlevu.- 8. Iniciály herce Hrušínského; vylučovat vůni; značka thalia.- 9. Evangelický duchovní; africký veletok.- 10. Původce; kujné nerosty.- 11. Hlas slepice; divoký člověk.- 12. Popěvek; dopis; osobní zájmeno.- 13. Domácky Olga; temnota; sídlo
v Maďarsku.- 14. Sbírky rozmanitostí.- 15. Součást aromatických olejů; druh mechu.
Pomůcka: Alan, anol, Killy, stol, Táp.
Autor: Ing. Ladislav Majer

SILVESTR
Srdečně zveme všechny občany na již tradiční silvestrovské rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového,
u ohně v areálu vedle restaurace. Přípitek proběhne v 0,30.

NAŠI
AŠŠ JUBILANTI
A T

INZERCE
Prodám pianino nebo jej dlouhodobě pronajmu.
Má krásný zvuk, ladění drží, vše funkční. Cena 15 000 Kč.
Alena Martauzová, tel. 775300887

VÍTÁME
VÍ
ÍTÁ
Á ME DO Ž
ŽIVOTA
IVOTA

PROSINEC
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné
zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Kroča Petr
70
Martauz Pavel
70

Valentina Valehrachová 17.10.2016
David Buchta 28.4.2016

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

