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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
kouzelná atmosféra adventního času je zde a s ní také poslední
letošní číslo zpravodaje.
Sice bychom si měli v klidu užívat vánoční atmosféru, ale
okolnosti ohledně dotace na modernizaci obecního úřadu nás
v klidu moc nenechávají. Zrekonstruovat obecní úřad se zázemím
považujeme za prioritu, a proto jsme začali připravovat opětovné
podání žádosti o dotaci na tuto akci. V posledních týdnech došlo k překvapivému zvratu. Dotační titul Ministerstva pro místní
rozvoj - rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Programu
rozvoje venkova MMR nebude vůbec pro rok 2020 vyhlášen.
Místo této výzvy bude použit zásobník projektů (projekty, které se
umístily mezi náhradníky, kam patří také naše obec), ministerstvo
navýší finanční alokaci o 500 mil Kč a tuto částku rozdělí pro obce
a města v pořadníku. Skončili jsme na 90. místě mezi náhradníky
(celkový objem prostředků cca. 300 mil Kč), takže bychom měli
v lednu obdržet Registraci akce. Problém je, že se musí postupovat
podle podmínek minulé výzvy, kdy dokončení celé akce musí být
do prosince roku 2020! Což je hodně „šibeniční „termín.

Nechceme si dotaci 10. mil Kč nechat uniknout, takže musíme
podstoupit toto riziko a zahájit neprodleně kroky k úspěšné realizaci naplánované investice. V současné době připravujeme zadávací
dokumentaci k výběrovému řízení.V praxi to znamená, že musíme
přes zimní měsíce vyklidit celý úřad a předat budovu stavbě. Lednové a únorové akce ještě v sále proběhnou, pravděpodobně od března
začne vyklízení úřadu. My se budeme muset na rok přestěhovat do
opravených prostor sokolovny „Za Mlýnem“, protože i na zbrojnici
se budou vyměňovat okna a zateplovat. Knihovna bude pravděpodobně přestěhována do obecního bytu č.9. Otázkou je, jestli v příštím roce vůbec budou hody, popřípadě zda bude možné hody uspořádat na hřišti!? Ještě uvidíme, nechci zatím předbíhat vývoji celé
akce.
Prozíravé bylo, že se podařilo za pomocí financí z Jihomoravského kraje a obce dokončit firmou Velpek spol. s r.o. místnost pro
volnočasové aktivity - hernu v budově sokolovny. Hned po novém
roce se ještě zrekonstruuje místnost klubovna a chodba v téže budově, aby byla místnost připravena pro případné dočasné fungování
obecního úřadu.
pokračování na str. 2

Vánoce nejsou jen dárečky a pod stromečkem překvapení,
ale především láska, štěstí a porozumění...
Přejeme všem občanům Kovalovic krásné, radostné
a pokojné prožití vánočních svátků a mnoho spokojenosti
a pevné zdraví v novém roce 2020.

Kovalovický zpravodaj
V případě druhé žádosti o dotace z MMR programu obnovy
a rozvoje venkova - dostupnost služeb jsme úspěšní nebyli. Projekt
stavby obchodu byl vyřazen údajně z důvodu již existujícího obchodu v obci, i když zajišťuje prodej úplně jiného druhu sortimentu. Znovu tedy nemá cenu žádat o finanční prostředky.
Vzhledem k vzniklé situaci bude v příštím roce uspíšen výběr poplatků za komunální odpad a psy již od 20. ledna do konce
března. Žádáme Vás o dodržení termínu, technicky nám to dost
usnadní práci. Při preferování platby na účet se termín nemění,
poplatky musí být uhrazeny do konce května. Moc by nám pomohlo využívání bezkontaktní platby na účet obce, číslo účtu KB
115-9709500257/0100, uvedeno též na webových stránkách obce.
Do variabilního symbolu prosím vždy uvádějte číslo domu, popř.
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i příjmení!
Ať už se situace s rekonstrukcí úřadu bude vyvíjet jakýmkoliv
směrem, je jasné, že nás čeká velice náročný rok. Pevně věřím, že
i přes značnou náročnost projektu se vše podaří zrealizovat! Děkujeme vám všem za pochopení a toleranci při omezení kulturních akcí,
konání narozeninových oslav v sále či v jednání s obecním úřadem.
Závěrem děkuji všem spolkům, organizacím, podnikatelům
i občanům za přízeň, budu se těšit na další spolupráci i v dalších letech.
Přeji vám všem krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce nastávajícím.
Těším se na setkání s vámi v neděli 22.12.2019 od 17. hod u rozsvíceného vánočního stromu u kapličky.
Milan Blahák, starosta obce

Firma SUEZ informuje: Svoz směsného komunálního odpadu - místo středy 1.1.2020 bude proveden svoz komunálního
odpadu v náhradním termínu,v sobotu 4.1.2020.

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.7/2019
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 29.10.2019
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni:
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Stanislava Pernicu a Jiřinu Kotvrdovou – usnesení č.1/7/19
Zastupitelstvo obce:
-schvaluje program zasedání - usnesení č.2/7/19
-schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup podílu ideální
¾ pozemků p.č.700/5, 828/29, 666/107 o celkové výměře
19.019 m2 vše k.ú.Kovalovice za 256.000,-Kč - usnesení
č.3/7/19
-schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků
p.č.1727/114, p.č.1727/99, p.č. 1727/123, ve vlastnictví obce
Kovalovice ležící v katastru městyse Pozořice o celkové
výměře 3.555 m2, v účetní hodnotě 61.025,77 Kč za pozemky
p.č.580/34, 580/76, 580/77, 616/109, 614/100, 614/111
ve vlastnictví městyse Pozořice ležící v katastru obce
Kovalovice o celkové výměře 4.727 m2 v účetní hodnotě
58.515,83 Kč.- usnesení č.4/7/19
-schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup pozemku
p.č.890/11 o výměře 1929 m2
k.ú.Kovalovice za cenu 38.580,-Kč. - usnesení č.5/7/19
-schvaluje smlouvu č.1030054610/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene-kabel NN, stavebník na p.č.528/1
– usnesení č.6/7/19
-rozhodlo odložit zrušení popř.doplnění platného sazebníku
úhrady věcných břemen ze 6.2.2018 - usnesení č.7/7/19
- bere na vědomí rozpočtové opatření č.5 dle přílohy -usnesení
č.8/7/19
- bere na vědomí informace o změně místního poplatku za
komunální odpad a psa - usnesení č.9/7/19
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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Zásluhou firmy Velpek spol. s r. o. se"zrodila" nová místnost
pro volnočasové aktivity v budově sokolovny.
Finance poskytla obec a JMK z programu PRV.
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MŠ KOVALOVICE
Mikuláš, anděl a čert. Tato známá
trojice i letos našla cestu do naší mateřské školky. Čekala na ně spousta natěšených dětí s básničkami a písničkami,
které si pro ně připravovali. Za odměnu si odnesli balíček sladkostí, oříšků
a ovoce. Návštěva od nás odcházela za
doprovodu hlasitého volání dětských
hlásků „Děkujeme svatý Mikuláši!“
18. prosince v 16.00 nás čeká vánoční jarmark v sále obecního úřadu.
S dětmi pilně připravujeme živý betlém
plný vánočních koled a další vystoupení. Děkujeme všem rodičům, kteří se
každoročně aktivně zapojují do tvoření
výrobků určených k prodeji. Výtěžek
použijeme na autobusovou dopravu na
akce v tomto školním roce.
Rádi bychom se s vámi spoluobčany setkali v neděli 22. prosince v 17.00
pod rozsvíceným vánočním stromem

u kapličky. Zazpíváme si vánoční písně
a koledy společně s našimi dětmi. Pokud
se sejdou všechny děti, rádi zahrajeme
i živý betlém. Tímto tedy prosíme rodiče, aby s dětmi ze třídy ježečků dorazili
v kostýmech již v 16:45 hod.
Hned v pondělí po vánočních prázdninách se děti mohou těšit na nadílku
od Ježíška ve školce.
Sběr starého papíru nám letos komplikuje náhlé snížení výkupních cen.
Zatím ale sbíráme dál a doufáme, že se
situace zlepší.
O průběhu a výsledcích vzdělávání
svého dítěte se můžete informovat dvakrát ročně – na konzultačních hodinách
v říjnu a lednu, nebo si s paní učitelkou
ve třídě domluvit individuální schůzku kdykoliv. Vážíme si Vašeho zájmu
a jsme rádi, že konzultace využíváte. Jedině naší vzájemnou spoluprací může-

me jednotně a efektivně působit na dítě
a potom brzy vidět u dítěte pokroky.
V rámci projektu MAP podporujeme
polytechnické vzdělávání u dětí předškolního věku. Nakoupili jsme dřevěné
pracovní stoly („ponky“), projekt nám
zajistil nářadí pro kutily (šroubováky,
pilky, hřebíky, svěrák, AKU vrtačku,
AKU šroubovák a spoustu dalších „doopravských“ věcí). V lednu nás navštíví
externí lektorky z technických školek
a s dětmi budou vyrábět z balzy (měkkého dřeva). Později zorganizujeme
vyrábění pro děti i jejich tatínky přímo
v budově školy v odpoledních hodinách.
Za celý kolektiv mateřské školy Vám
přeji krásné Vánoce plné klidu a pohody
prožité se svými dětmi, které těmto svátkům dodávají nezapomenutelné kouzlo.
Bohdana
Vlčková

DIVADLA V MŠ
PODĚKOVÁNÍ ZA MŠ KOVALOVICE
Velké díky patří p. starostovi za částku 100.000 Kč, kterou
poskytl mateřské škole nad rámec rozpočtu na rok 2019. Za
tyto finance jsme pořídili profi myčku do kuchyně, přispěli na rekonstrukci jídelny a od nového roku budeme i prát
ložní prádlo a ručníky dětí přímo ve školce v nové pračce
a sušičce. Děkujeme za vaši důvěru a podporu!
Bohdana Vlčková

Do naší školky nám během podzimu zavítala hned dvě divadélka. První z nich, divadélko ÚSMĚV nám 3.10. zahrálo pohádku MÍČEK FLÍČEK A ZLÝ DRAK. Příběh míčka Flíčka, který neposlechne babičku a dědečka a otevře zlému drakovi děti zaujal a zároveň
i poučil o tom, že nemají otevírat nikomu cizímu.
Druhá pohádka POTRESTANÁ LAKOTA , kterou 7.11. představilo divadélko KŮZLE, nás naučila jak si vzájemně pomáhat a nebýt lakomý. Humorný příběh o bohaté Zorce a chudém Petrovi, který měl 5 dětí, prolínala spousta líbivých písniček. Společně a s chutí
jsme si je zazpívali.
Budeme se těšit na další krásná divadelní představení.
Petra Stejskalová

DIVADLO
Po několika letech opět přijalo naše pozvání pražské Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Dne 15.10.2019 v odpoledních hodinách sehrála paní Hrušková se svým synem
Zdeňkem Rohlíčkem v kulturním sále OÚ Kovalovice loutkové představení Čert a Káča. Dětem i rodičům se pohádka
líbila a odměnili oba účinkující dlouhým potleskem. Budeme
rádi, když nás herci tohoto divadla zase někdy příště navštíví.

Soňa Buchtová

PLANETÁRIUM
V pátek 29.11.2019 navštívily děti z naší MŠ planetárium
v Brně na Kraví hoře. V planetáriu jsme navštívili tzv. digitárium, což je kopule o průměru 17m, na kterou jsou digitálními efekty promítány různé obrazy např. model vesmíru. Děti
se tak v mžiku ocitly pod noční oblohou s miliony zářících
hvězd. Asi hodinový program, na jehož konci jsme vzhlédli
animovanou pohádku „Lucie – tajemství padajících hvězd“,
se nám velice líbil a věříme, že zase brzy navštívíme nějaká
podobně zajímavá místa.

Soňa Buchtová
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DÝŇOHRÁTKY
Dýňohrátky se letos v naší školičce uskutečnily poslední
týden v září. Zásobili jsme se spoustou dýní, ale i šišek, větviček, šípků a kukuřice, prostě vším co nám krásný podzim
mohl nabídnout. Když jsme tohle všechno měli připravené,
pustili jsme se do práce, abychom si ještě více vyzdobili naší
školku.
Počasí nám přálo, tak i nám se dařilo a vznikla vskutku
umělecká díla.
Příští rok se budeme opět těšit na další společné setkání
s novými dýňovými nápady.
Petra
Stejskalová

LOGOPEDICKÁ PREVENCE PRO RODIČE
31.10.2019 v odpoledních hodinách proběhl ve 2. třídě
naší MŠ workshop z Akčního plánu MAP Šlapanice.
Tato přednáška byla zaměřená na podporu přirozeného
rozvoje komunikačních schopností
a dovedností dětí předškolního věku. Mgr. Lea Šafránková, speciální pedagog a logoped, rodiče seznámila s ontogenezí vývoje řeči, možnými riziky vzniku poruch, jak jim před-

cházet a také s různými metodami podpory a rozvoje všech
oblastí dětské řeči.
Poté následovaly praktické ukázky her, pomůcek, artikulačních, dechových a fonačních cvičení pro každodenní využití doma i ve školce.
Na závěr proběhla diskuze nad dotazy rodičů.
Pro všechny zúčastněné to bylo velmi zajímavé a podnětné
setkání.
Hana Musilová

SLYŠTE, SLYŠTE ANEB „CO SE STALO V BETLÉMĚ“
Pro zpříjemnění adventního času a čekání na Ježíška jsme si do školy 4. prosince,
o svátku svaté Barbory, pozvali pana Urbánka s představením o historii narození Ježíše Krista.
Děti si v příběhu zahrály Marii, Josefa, pastýře i Tři krále a za doprovodu ne zcela tradičních hudebních nástrojů, harmoniky, ukulele a dud, si společně zazpívaly vánoční koledy.
Hana Musilová

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Rádi bychom se s vámi podělili o naše aktivity a zážitky
z podzimních dnů.
Paní učitelka Krejčová z kroužku Věda nás baví (tedy u dětí
známá spíše jako paní Věda) nás zavedla do kouzelného světa
barev. Míchali jsme a míchali, objevovali a radovali se. Někteří
z nás dokonce zvládli tu největší výzvu - namíchali zlatou barvu! Děti se také seznámily s dějem difuze, dělaly pokusy s vodou,
potravinářskou barvou a solí. Pozorovaly, co se při jednotlivých
pokusech děje.
Třeťáčci a čtvrťáčci navštívili Technické muzeum v Brně,
„zaletěli si na Měsíc“ a prohloubili znalosti z anatomie těla.
V letošním roce využíváme dotační program v oblasti environmentálního vzdělávání z rozpočtu JMK. Nakoupili jsme
učební a studijní pomůcky, které používáme k výpravám do okolního terénu a vypravili se do skanzenu ve Strážnici. Dozvěděli
jsme se, jak se kdysi žilo a pracovalo. Viděli jsme vyorávání brambor a děti jich i pár posbíraly. Následovalo škubání husí, povídání
o hodech, o bylinkách a ovoci, moštování jablek, myslivost. Děti
nejen viděly, ale mohly si i osahat exponáty a dostaly ochutnat
podlistníky, dušičkový zákusek ve tvaru kosti, pečené brambory
a mošt.
Naši nejmladší z přípravné třídy přijali pozvání kamarádů ze
školky a společně se bavili na divadelních představeních: Divadlo
bez pravidel, hudební pohádka Mravenec a slon a Kouzelný kolotoč pohádek.
Žáčci ze 3. a 4. třídy s paní Klárou Krchňavou z lesní školky
zkoumali lesní patra, stromy, které rostou v okolí a neustále změny, jež se v lese dějí.
Víte, jak na počítači naučit kočku dělat kotrmelce? Naši páťáci
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už ano. Děti se seznámily s programem, který jim umožnil vytvořit si vlastní hru. Vyzkoušely si, kolik kroků je potřeba k tomu,
aby animáček dělal, co chtějí, třeba pohyby zvířátka. Svoji hru si
uložily a mohou na ní dále pracovat. Programování se nám velice
líbilo hlavně díky výbornému vedení, podpoře a trpělivosti pana
Benka a jeho kolegů.
Co dělat, když... - přednáška o šikaně a týrání, kterou pro nás
připravily pracovnice OSPOD Šlapanice, seznámila páťáky s projevy násilí. Naučili se definovat pojmy a dozvěděli se, jak šikanu
a týrání, nejen fyzické, rozpoznat a jak se bránit. Další přednáška
Bacha v síti se zabývala kyberšikanou.
V Aprílové škole naše nejmladší žáčky učili třeťáci a čtvrťáci.
Šlo jim to výborně a všichni jsme si to užili.
Pasování na čtenáře... ...to je Slavnost Slabikáře. Paní Puklová
nás seznámila s tím, jak to v šumické knihovně chodí, jak zacházet s knihami a jak nás čtení může obohatit. Protože jsme šikovní
a čteme slabiky i jednoduchá slova, byli jsme pasováni panem
starostou na čtenáře, dostali krásnou knihu a hlavně Slabikář (ze
kterého je to od slabik k příběhům už jen kousek). Jupí!
Žáčci ze 2. a 5. ročníku navštívili Ekocentrum Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích. Tentokrát to byla výprava na téma Živly v přírodě a Cesta chleba na náš stůl. Starší děti se dozvěděly,
jak živly ovlivňují dění v přírodě, na různých pokusech si ověřily
koloběh vody v přírodě a na závěr si vyrobily sopku. Mladší si
vlastnoručně upekly bochánek z chlebového těsta a také získaly
mnoho teoretických poznatků z dlouhé cesty k jeho upečení pěstování obilí, sklízení, mletí a zpracování na mouku.
Předposlední listopadový víkend odjely děti z prvního až
čtvrtého ročníku na školu v přírodě s plaveckým zaměřením do
krásného prostředí na Horní Bečvě.
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Opět jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí
šumičtí spoluobčané. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli nakoupit dětem drobné odměny a různý výtvarný materiál.
Muzikanti z kroužku hry na flétnu potěšili svým vystoupením naše jubilanty a nejmladší šumické občánky.
V předvánočním čase se těšíme na: Mikulášskou nadílku, vystoupení dětí při rozsvěcení vánočního stromu, předvánoční setkání a tvoření ve škole jak ve vyučování, tak v podvečer s rodiči.
(O. Růžičková, M. Lerchová, H. Kleisová, K. Konečná, L. Soukupová, M. Havlíčková)
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Vážení a milí, dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála příjemné prožití vánočních svátků, milá překvapení a příjemná setkání, v novém roce mnoho pracovních úspěchů a vždy dostatek času na rodinu, přátele a osobní život.
Olga Růžičková

NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
Na přelomu léta a podzimu jsme absolvovali výlet do Ketkovic, který jsme pojmuli jako nostalgickou vzpomínku na
časy minulé, kdy jsme byli pravidelnými návštěvníky těchto
míst. Této události je věnován samostatný příspěvek.
Další akcí byl v měsíci říjnu tradiční „Burčákový turnaj“
smíšených dvojic v badmintonu. I této akci je věnován samostatný příspěvek.
Z akcí, které plánujeme v nejbližší době, bychom chtěli
pozvat příznivce turistiky na pravidelnou vycházku na Říč-

ky „Rozloučení s rokem“, která se uskuteční v neděli 22. 12.
2019. Sraz je na hřišti Za Mlýnem v 9:00 hod.
Do konce roku plánujeme ještě další tradiční akci, a to
Vánoční turnaj ve stolním tenisu (dvouhry a čtyřhry), který se uskuteční v pátek 27. 12. 2019. Prezence účastníků je
od 13:30 hod. Všichni příznivci stolního tenisu jsou srdečně
zváni.
Zpracoval:
Mgr. Miroslav Vlach

5

4/2019

Kovalovický zpravodaj

KETKOVICE
Na přelomu léta a podzimu, za krásného slunečného počasí jsme
vyjeli na výlet do údolí řeky Oslavy, do známých míst v okolí Ketkovického hradu.
Po zaparkování na kraji lesa jsme svou vycházku začali na vyhlídkovém místě, ne nadarmo zvaném Panorama. Nádherný výhled
do údolí i na protější Velkou skálu nás naladil na romantickou vzpomínkovou notu, obzvlášť proto, že toto území pod „Panoramkou“
jsme začali navštěvovat již v roce 1974, kdy sem 2 x do roka začali
jezdit členové TOM (turistického oddílu mládeže) kovalovického
Sokola. K chatě, která nám kdysi poskytovala útočiště, jjsme p
prudkým srázem sestoupili z lesní cesty. Chata je neudržovaná, a tak jsme jenom zavzpomínali na časy
minulé, kdy jsme po příjezdu rozdělili oddíl do
skupin podle „specializace“ na muchaře, myšaře
a vodaře.
Zatímco první dvě skupiny měly za úkol vypudit nežádoucí nájemníky, nejtěžší úkol čekal
vodaře, kteří museli dopravit vodu ze sklepní
studny Vydrova mlýna vzdáleného 1 km. Připomněli jsme si ustálená rčení jako bylo „kutálivé
lečo“ (kutálelo se po vypadnutí z batohu stejnou
cestou, jak jsme přišli) nebo „fest boty“, u kterých
jsme museli po příchodu přidrátovat podrážku,
stejně tak jako hromadný pokřik „najest, napit“
po návratu z namáhavých výletů.
Po tomto vzpomínkovém zastavení naše cesta vedla okolo Vydrova mlýna přes most směrem
na Senorady, odkud jsme odbočili na Velkou skálu. Standa zlákal odvážlivce na výstup zkratkou pod heslem „Čím
větší kopec, tím líp“, ostatní zvolili cestu po žluté turistické značce.
Na vrcholu jsme se stejně potkali a společně obdivovali další krásný
výhled do údolí k Vydrovu mlýnu a na protější hřeben s Ketkovickým hradem.

Pak se ozvalo poledne, takže jsme se zastavili u kiosku v údolí
v jakési trampské vývařovně. Po odpočinku naše cesta vedla zpět
k Oslavě, abychom po exponované skalnaté stezce nad řekou dorazili na dosud obývaný Senoradský mlýn. Odtud pak přes železnou
lávku do údolí říčky Chvojnice, odkud začal namáhavý výstup mezi
skalisky na Ketkovický hrad, nyní uváděný jak Levnov. Z hradu zůstaly jen nepatrné zbytky v podobě části opěrní zdi a několika, spíše
náznaků hradního zdiva. A opět krásný, až šokující výhled dolů na
řeku, na protější Velkou skálu, do údolí směrem k Sedlčanům a nakonec na jjadernou elektrárnu v Dukovanech.

Pak
P k užž jjen čtyřkilometrová
č řk
řkil
il
á návratová
á
á cesta na parkoviště,
k iš ě odkud
dk d
část výpravy odjela k Hartvíkovicím na Wilsonovu skálu, takto vyhlídku na Dalešickou přehradu. Ostatní pak směřovali k domovu.
Celkem jsme absolvovali převýšení cca 280 m, ušli 10 km. Krásná
neděle a 13 spokojených turistů. Výlet, který zorganizoval a „průvodcoval“ Standa Žemla, se velmi vydařil.

BADMINTONOVÝ TURNAJ
V sobotu 19. října jsme uspořádali tradiční
„burčákový“ turnaj smíšených dvojic v badmintonu. Těsně po poledni se sešlo 11 soutěžních
párů, což vyvolalo nutnost brzkého začátku. Proto
začínáme ve 13:00 hod., neboť při takovém počtu
soutěžících je nutno počítat s 5 – 6-ti hodinovou
hrací dobou.
Po zahájení a rozlosování byli soutěžící rozděleni do 2 skupin, i když lichý počet párů působil
v tomto ohledu jisté komplikace. Ty se ještě zvýšily nepředpokládaným nuceným odchodem jednoho muže.
Ze skupin do závěrečných bojů postoupily
dvojice Bezděková - Andrysík a Kotvrdová – Fiala
ze skupiny A, ze skupiny B pak dvojice Plevová –
Kousalík a Viktorínová – Stejskal.
V boji o finále byli úspěšné dvojice Plevová
– Kousalík a Bezděková – Andrysík. O 3. místo
pak svedli urputný duel na vysoké úrovni dvojice
Kotvrdová – Fiala proti Viktorínové se Stejskalem.
Úspěšnější byla první dvojice. Finále proběhlo dle
očekávání, zvítězili Katka Plevová a Marek Kousalík.
Kromě našich, letos úspěšných dvojic, se turnaje zúčastnil hráči a hráčky z Viničných Šumic, Pozořic a Vyškova.
Po ukončení turnaje a předání cen následovaly Katkou Filipo6

vou připravené dovednostní soutěže pro oslavence – padesátníky,
Jitku Stejskalovu, Evu Lvovou a Pavla Andrysíka. Nakonec byla
dobrá gulášová večeře z restaurace Na Tvrzi a posezení u slavnostní tabule plné zákusků, jednohubek a dobrého moku.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal
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HASIČI
KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
Kroužek Malých hasičů běží na plné obrátky. V tomto období s nadcházející zimou se scházíme pravidelně každé pondělí
v tělocvičně na biotopu. Venkovní aktivity zaměřené na nácvik
požárního útoku, netradičních disciplín a oblíbených her, které
jsme během podzimu provozovali venku na hřišti, jsme nahradili
aktivitami, které nám umožňuje prostředí a vybavenost místní
tělocvičny. Zaměřujeme se tak více na různá pohybová cvičení, kolektivní hry, individuální rozvoj pohybových dovedností,

gymnastiku apod. Na začátku nikdy nechybí pořádná rozcvička
na protažení těla a rozehřátí svalstva. Děti si nejvíce oblíbily hru
„Rybičky a rybáři“, velmi je baví opičí dráha, s prvky gymnastiky
a z kolektivních her přetahovaná na laně a hlavně vybíjená. Těší
nás stále nevadnoucí zájem dětí o kroužek, scházíme se pravidelně v počtu mezi patnácti až dvaceti dětí předškolního a školního
věku. V předvánočním období bych chtěl za nás vedoucí, dětem
popřát spoustu dárků pod stromečkem, radosti a úsměvu na tvářích, rodičům pak vánoční pohodu u rodinného krbu. Markovi
i Daně Šmerdovým a Markovi Martauzovi, bych rád poděkoval
za celoroční obětavou činnost a pomoc v rámci kroužku.
Fotografie z činnosti a další organizační informace najdete na
naší facebookové skupině“ Malí Hasiči Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda, vedoucí kroužku

VÝJEZDOVÉ DRUŽSTVO JSDHO.
Během podzimních a nastávajících zimních měsíců se výjezdová jednotka obce věnuje více činnosti zaměřené na povin-

ná odborná školení členů, ať už v rámci teoretického místního
školení pod vedením plk. Ing Kováře, který nám vždy připraví povinná témata, zajímavým a hlavně názorným příkladem,
které vycházejí z jeho odborných a bohatých praktických znalostí a zkušeností. Odborná školení probíhají také ve školícím
středisku HZS v Tišnově, kde se začátkem prosince zúčastníme
povinného pravidelného školení velitelů jednotek obcí.
Nesmíme ani zapomínat na pravidelné povinné kondiční
jízdy strojníků a řidičů, zaměřené na obsluhu našich výjezdových vozidel, ať už DA Ford, či prvovýjezdového vozidla
CAS24 DENNIS. V rámci údržby techniky jsme opravili osvětlovací stožár na naší cisterně, doplnili vybavení vozidla o moderní „C“ proudnici, která splňuje dnešní požadavky na hasební práce, zejména v uzavřených prostorách a doplnili osobní
ochranné prostředky nositelů dýchací techniky o tři repasované dýchací přístroje typu SATURN vč. lahví, které nám byly
převedeny jako nepotřebné z vybavení jednotky SDH Viničné
Šumice. Po repasi provedené na chemickém oddělení stanice
HZS Brno Líšeň jsou nyní zařazeny do provozu. Každý nositel
dýchací techniky nyní disponuje svým vlastním prostředkem
osobní ochrany.
V uplynulém období nebyla naše jednotka povolána k žádné mimořádné události, což je dobře, jelikož nebylo nutné zasahovat při záchraně osob či hmotného majetku v naší obci.
Počátkem listopadu, ještě v rámci oslav vzniku samostatné republiky, jsme poskytli klubu vojenské historie součinnost a zabezpečení pochodu z obce Kovalovice na hřbitov v Pozořicích,
kde proběhl pietní akt, za padlé ve Světové válce. Podobně jsme
v obci dbali na bezpečnost tradičního lampionového průvodu
spojeného s příchodem sv. Martina, stejně tak se připravujeme na zabezpečení bezpečného průběhu vánočních kulturních
akcí v naší obci a také nastávající oslavy příchodu Nového
roku, spojené se silvestrovským veselím.
V nadcházejícím vánočním období bych Vám všem chtěl za
jednotku SDH obce i organizaci SDH Kovalovice popřát krásné a klidné prožití předvánočního času, krásné a bohaté Vánoce v rodinném kruhu, plné radosti a pohody. V nadcházejícím
novém roce klid a pohodu, bez potřeby zásahu naší jednotky
obce, abychom se mohli všichni setkávat pouze v příjemných
situacích, třeba při četných kulturních akcích.
Ing. Jaromír Šmerda, zást. velitele JSDHo

Zabezpečení pochodu z obce Kovalovice na hřbitov v Pozořicích
7
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SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický
i řadou výprav do podzimní přírody. Členové našich oddílů podnikli výpravy na Jelenici, okresní skautskou základnu Ketkovák,
na horolezeckou stěnu v Brně. O některých z nich 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 14. 12., občané se mohou napsat na obecním úřadě a skauti
jim ho donesou před Vánocemi domů.
A hlavně se chceme v družinách věnovat výchovné práci dětí
podle skautských stezek.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají a podporují nás. Všem přejeme krásné a klidné Vánoce a vše dobré v novém roce 2020.
RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

SVĚTOVÉ SKAUTSKÉ JAMBOREE 2019
Světové skautské setkání, neboli World Scout Jamboree, je největší skautská akce, která existuje. Jednou za 4 roky se do jedné oblasti sjedou desítky tisíc skautů z celého světa. Letos se do Západní
Virginie v USA sjelo přes 45 tisíc skautů a skautek ze 152 zemí
světa, aby po dobu 12 dní zkoušeli všemožné aktivity a navazovali
nová přátelství se zástupci ostatních zemí. Samotné heslo letošního jamboree znělo „Unlock a new world“, tedy volně přeloženo
„Odemkni si nový svět“.
Účastníci vskutku mohli „odemknout“ své dveře k přátelům
z celého světa a nevídaným zážitkům. Na jamboree bylo k dispozici nespočet aktivit, jako například kilometr dlouhá zip-line,
potápění, raftování na divoké řece, sjíždění desítek kilometrů trailů na horských kolech, skateboardy, střílení z luků nebo i házení
sekerou. Nemohlo chybět ani ochutnávání pokrmů z kuchyní celého světa. Kromě oficiálních jídelen některých zemí (USA, Velká
Británie) se dalo ochutnávat i v kempech jednotlivých zemí. Mně
osobně nejvíce chutnala kuchyně z Malajsie. V neposlední řadě se
ve velkém vyměňovaly předměty jako šátky, nášivky, batohy nebo
kroje. Výčet dalších aktivit by mohl pokračovat téměř do nekonečna.

8

A co říci závěrem? Snad jen to, že si to všichni náramně užili a budou vzpomínat celý život… Navázali jsme spoustu nových
přátelství, poznali kulturu z celého světa z první ruky a to vše
v duchu míru, přátelství a jednoty, které s sebou skauting nese.
Zážitek to byl vskutku fantastický a neopakovatelný…
Jan Kvapil, 1. koedukovaný oddíl Mokrá-Horákov, účastník
Jamboree
V termínu podzimních prázdnin vyjela družina Ledních medvědů k vesnici Senorady. Sobotu a neděli jsme putovali po okolí,
sami si vařili a spali ve stanech. Po mši svaté jsme se vydali na
skautskou chatu pod Ketkovákem, kde jsme strávili čas až do středy. Několik metrů vedle nás tekla řeka Oslava. Celou dobu nás
provázelo na konec října nezvykle teplé počasí, kdy se občas dalo
chodit i v tričku s krátkým rukávem.
Tématem výpravy byl pobyt na planetě Mars, kde jsou drsné
podmínky, jako všude ve vesmíru. V rámci jedné bojové hry došlo
dokonce i k večernímu brodění řeky, které nakonec všichni zvládli, a dokázali tak, že si je NASA vybrala správně. Samozřejmostí
byly i ranní rozcvičky, aby si kosmonauti udrželi řádnou fyzickou
kondici. Především se snad ale podařilo utužit jádro družiny, které se této prodloužené výpravy zúčastnilo, a je jasné, že o zážitky
nouze také nebude.
Marek Šmerda, 1. chlapecký oddíl Pozořice
Začátkem podzimních prázdnin měla výpravu i Modrá šestka.
Světlušky se vydaly na známou chatu Jelenici, která je v lese nedaleko Pozořic. Jelikož zde ještě všechny nebyly, seznamovaly jsme
se s jejím okolím. Snažily jsme se ho vnímat všemi smysly, stavěly
domečky pro skřítky, hrály spoustu her v chatě i venku, pomáhaly
jsme s úklidem a uskladněním dřeva a večer holky čekala stezka
odvahy, kterou všechny úspěšně zvládly. Aby se světlušky už pro
příště tolik nebály, vyráběly jsme lucerny ze zavařovacích sklenic.
Moc nás to všechny bavilo, a protože zatím ještě nebyla taková
zima, poslední večer jsme opékaly buřty u táboráku. Už se těšíme,
až zase společně někam vyrazíme.
Alice Pölzerová, 1. dívčí oddíl Pozořice
Hned o týden později se vydala na stejné místo družina Vlaštovek. Bylo období Dušiček, tak jsme si připomněly památku zesnulého bratra Mgr. Aleše Tinky, u jehož památníku jsme zapálily, jako
mnoho dalších lidí, svíčku. Připomínaly jsme si historii skautingu,
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která je pro nás všechny skauty moc důležitá. Hra probíhala v lese,
po kterém skautky hledaly údaje a musely si je zapamatovat. Aby
to nebylo jen na chvilkovou paměť, zjištěné informace si skautky
měly zapamatovat co nejdéle – odpoledne je totiž čekala soutěž, ve
které tyto informace využily. Výpravy se zúčastnily skoro všechny
Vlaštovky, mohly jsme díky tomu tmelit kolektiv a trénovat podporu jeden druhého i u kolektivních her, jako je třeba Rozdupka, při
které se naučily mlčky komunikovat jen posunky, a tak se hra stala
skoro nekonečná. Kdyby nebyla tma tak brzy, nemusely jsme končit. Pro zahřátí jsme měly nejen teplý čaj v Jelenici, ale i velký oheň,
který si připravily samy skautky. Zpívaly jsme, opékaly buřty a hrály
hru Kontakt. Nesmím zapomenout na noční hru v lese, kdy skautky
neměly žádné světlo a musely najít vedoucí, které jen jednou za čas
blikly baterkou. Hra byla velmi rychlá, protože skautky okolí Jelenice už dobře znají a rychle své ztracené vedoucí našly. Doufám, že na
příští akci se zase sejdeme v tak hojném počtu.
Marie Pölzerová, zástupkyně vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice

Srdečně vás zveme na Skautský ples, který se bude konat po
několika letech 1. února 2020 v Kulturním domě v Sivicích. Čeká
vás bohatý program a spousta zábavy. Celým večerem vás provede
Spazier Gang. Těšíme se na vás!
skauti a skautky

HASIČI SOUTĚŽE MUŽI
Se soutěžní sezónou 2019 jsme se rozloučili v sobotu 7. prosince na Memoriálu Mirka
Mazla v Sivicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 týmů mužů, což není mnoho, ale i tak
přinesla velmi zajímavou zápletku. Během
soutěžního pokusu Rašovic, kterým jsme půjčili náš soutěžní stroj a dva soutěžící, protože
přijeli pouze v 5 lidech, jsme se začali obávat
o umístění na soutěži. Stroj totiž během pokusu zhasínal a dokončit celý útok se Rašovicím
podařilo až po velké námaze. Ihned jsme začali
s jeho opravou a postupně se dobrali k jádru
problému, čímž byl zanesený palivový kohoutek. Souběžně zatím dokončily svůj útok
Viničné Šumice a pěkným časem 1:02 se ujaly
průběžného vedení. Krátce poté jsme startovali my. Tentokrát už stroj běžel standardním

způsobem a my jsme povedeným pokusem
s časem 0:56 odsunuli Šumice na druhé místo.
Po dohodě všech týmů bylo Rašovicím umožněno svůj pokus opakovat. S druhým útokem
se vypořádali podstatně lépe a doprovodili nás
na stupních vítězů třetím místem. Jejich pokus
se zastavil v čase 1:12. Po roční přestávce máme
tedy putovní pohár opět doma a potvrdilo se
pravidlo sudých a lichých roků, kdy v lichých
získáváme pohár my a v sudých Šumice. Za náš
tým startovali: Lukáš Andrysík, Marek Martauz, Tomáš Martauz, Jaromír Šmerda, Pavel
Valter, Oldřich Večeřa a Martin Žemla. Týmu
Rašovic navíc k třetímu místu pomohli Marek
Šmerda a Oldřich Večeřa.
Závěrem si dovolím celou sezónu shrnout.
V tomto roce jsme vybojovali 3 první mís-

ta, 2 druhá místa, jedno třetí a ze soutěže
z Pozořic jsme odjeli s prázdnou, kdy jsme
obsadili 4. a 7. místo. Oproti jiným rokům
se nám nedařilo úplně podle představ. Částečně tuto bilanci připisuji nedostatečné
přípravě a v některých chvílích byli prostě soupeři lepší. Letos mnohdy o úspěchu
a neúspěchu rozhodovala nepatrná drobnost, kterou bychom byli schopni dalším
absolvovaným tréninkem převrátit na svou
stranu. Pokud budeme chtít v příštím roce
naše úspěchy více rozšířit, musíme přípravě na některé soutěže věnovat více času.
Více informací naleznete na stránce:
https://www.sdhkovalovice.cz/
Připravil:
Oldřich Večeřa

MYSLIVOST
PŘEHLED ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU
VINIČNÉ ŠUMICE - KOVALOVICE V R. 2019
Vážení spoluobčané!
končí další rok a blíží se svátky klidu a pohody – Vánoce. Jako
většina z Vás, i my hodnotíme uplynulý rok a rádi bychom využili této příležitosti, abychom krátce zmínili naše hlavní aktivity.
Za svůj hlavní úkol považujeme péči o přírodu v rozsahu svého působení. To zahrnuje především snahu o udržování takových
stavů drobné zvěře, aby byla zajištěna její reprodukce i v budoucnu. V naší honitbě za tímto účelem pečujeme o řadu políček
pro zvěř, kde vysazujeme plodiny vhodné jednak jako krmení
v zimě, jednak jako úkryt v době, kdy už jsou ostatní pole sklizená. Již několik let pravidelně vypouštíme v rámci polodivokého
odchovu koroptve a bažanty. Letos se jednalo o 94 koroptví a 260
bažantů. Jako v předchozích letech, i letos jsme pečovali o divoké
králíky. Naše úsilí se vyplatilo, a králíci se namnožili na 50 kusů.
Bohužel, v září do populace negativně zasáhl králičí mor, který
vypukl v Sivicích, a 30 kusů během 14 dnů uhynulo. Přestože jde
o činnost náročnou na finance i čas, hodláme v ní i v budoucnu
pokračovat vedle plnění našich základních povinností zahrnujících zajištění vody pro zvěř v letních měsících a krmiva během

zimy, snahu o zlepšení životních podmínek drobné zvěře a tlumení vlivu predátorů, což si v r. 2019 vyžádalo vedle 1200 brigádnických hodin řádově stovky hodin času našich členů.
Své ovoce nese i naše snaha o obnovení populace zajíce polního.
Po několika letech, kdy jsme zajíce vůbec nelovili, se jejich počty
v naší honitbě a v přilehlém okolí zvýšily natolik, že jsme si jako
jedna z mála honiteb v celé republice mohli letos již podruhé dovolit odchyt zajíců, abychom jejich přesunem do oblastí s nízkou
populací tohoto nenáročného chlupáče podpořili zazvěřování
honiteb našich kolegů v různých částech republiky. Letos naši
zajíci putovali na Kroměřížsko a k Novému Jičínu. Vzhledem
k tomu, že dříve naprosto běžný odchyt zajíců je dnes už raritou,
sešli se u nás u této příležitosti kolegové myslivci z širého okolí
a tuto akci si nenechaly ujít ani spřátelené rodiny s dětmi. Počasí
nám přálo a nezbývá než doufat, že na tuto vydařenou akci navážeme i v budoucnu.
Jako u veškeré zájmové činnosti, i pro nás je velmi důležitá práce s mládeží. Letos jsme se zúčastnili již tří akcí pro děti
– pozořického a kovalovického Dne dětí začátkem června a pozořického Pohádkového lesa koncem léta. V jejich rámci se snažíme dětem mj. přiblížit život zvěře, seznámit je s plemeny my9
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sliveckých psů, ukázat jim něco ze sokolnictví a upozornit je na
nutnost aktivního utváření životního prostředí výsadbou stromů
a péčí o remízy, větrolamy a jiné krajinné útvary nezbytně nutné
pro udržení stavů divoké zvěře potřebných pro její přežití v budoucnu.
U příležitosti práce s dětmi často padají zajímavé otázky. Protože vítáme zájem o naši činnost, odpovídáme na ně i ve zpravodaji, aby se informace dostaly k co největšímu počtu čtenářů.
Proč investujete peníze, čas a úsilí do chovu bažantů, když je
stejně pak při honu postřílíte?
To není jedna otázka, nýbrž dvě. Takže nejprve proč investujeme do chovu bažantů.
Bažant není v našich zemích původní, pochází z Kavkazu,
z Kolchidy. Do Evropy byl dovezen již v antickém Řecku. K nám
dostal složitou cestou přes Francii, Anglii, Řím a Řecko ve 14.
století a velmi dobře se na naše prostředí adaptoval. Tak dobře,
že české země jeho chovem prosluly takřka po celé Evropě a bažant "přežil" řadu místních druhů jako dropa velkého, tetřeva
hlušce, tetřívka obecného, koroptev a spoustu dalších. I on by
však měl na kahánku, kdyby jeho stavy nebyly udržovány umělým odchovem – a úkolem myslivosti u nás je především zachovat drobnou zvěř jako nezbytnou součást divoké fauny. (Důvody,
proč z krajiny mizí drobná zvěř a proč je pro krajinu důležitá, by
vydaly na samostatný článek).
Druhá otázka se týká podzimních honů. Zatímco pro drobného hospodáře je naprostou samozřejmostí nechat každoročně
kvočnu vysedět kuřata, slepičky si nechat a kohoutky z větší části
zabít, od myslivců se z nejasných důvodů očekává, že o veškerou
odchovanou zvěř budou pečovat do vysokého stáří a nechají ji
zemřít přirozenou smrtí. I myslivec je ale hospodář a může ve
své honitbě ponechat jen tolik zvěře, kolik daná honitba "unese" - kolik kusů zde najde obživu a životní prostor a kolik kusů
snesou místní zemědělci a lesníci, aniž by od místního mysliveckého sdružení požadovali náhrady za škody zvěří způsobené.
Přitom je třeba vzít zejména u bažantů v úvahu některá specifika daného druhu. Bažanti nežijí v párech. Podobně jako u kura

domácího, i u bažantů je optimální poměr kohoutků a slepiček
zhruba 1:4-6. Je-li kohoutků více, obtěžují hnízdící slepičky, a to
bývá často příčinou, proč slepice snesená vejce nevysedí. A protože se z vajec líhnou slepičky a kohoutci zhruba v poměru 1:1,
čili ze 100 vajec se vylíhne přibližně 50 slepiček a 50 kohoutků,
je třeba počty kohoutků na podzim snížit. Důvodem je i to, že
dnešní krajina už neskýtá zdaleka tolik potravy pro drobnou zvěř
jako dříve, takže je třeba bažanty přes zimu přikrmovat, což myslivecká sdružení hradí z vlastních prostředků. A stejně tak, jako
hospodář na podzim nebo během zimy zabije část dobytka, protože pro všechen nemá na zimu dost krmiva, musí i myslivec na
podzim omezit stavy drobné zvěře na míru, kterou zvládne přes
zimu uživit. Při podzimních honech se střílí výhradně bažantí
kohoutci, nikdy se ale nevystřílí všichni, a slepičky se nechávají, aby na jaře vyvedly mladé. A ti, kdo chodí v naší honitbě na
vycházky, mohou dosvědčit, že se s hejnky mladých bažantíků
u nás lze během léta potkat poměrně často, což považujeme za
úspěch, neboť bažantí slepičky z umělých chovů vyvádějí mladé
v menší míře než divocí bažanti.
A stejně jako dobrý hospodář chová drůbež a dobytek proto,
aby z nich měl nějaký prospěch, musí i myslivci myslet na hospodárnost. Podzimní hony představují nezanedbatelný přínos pro
hubený rozpočet mysliveckých spolků a ulovená zvěř je myslivcům prakticky jedinou odměnou za celoroční práci v honitbě.
Dalším důvodem pro podzimní hony na bažanty je to, že
nadbytek drobné zvěře, zejména hlasitých kohoutků, do honitby přitahuje škodnou jako lišky, kuny, jezevce, dravé ptáky aj.
Přestože se snažíme počty predátorů udržovat na minimu, což je
i v zájmu místních, kteří chovají slepice, a mláďat, která se mají
narodit a líhnout na jaře, v případě dravců tak postupovat nelze,
neboť jsou chránění. Pro úspěšný jarní odchov mláďat tedy kohoutků na zimu nesmí zůstat příliš mnoho.
Doufáme, že stejně jako celý rok se vydaří nám i čtenářům
zpravodaje Vánoce a že příští rok bude pro nás všechny ve znamení zdraví, pohody a úspěchů.
Za myslivecký spolek Dagmar Petrová

DUCHOVNÍ OKÉNKO
VÁNOČNÍ POSELSTVÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svět má SMYSL!
Život má SMYSL!
Stojí za to napnout všechny síly pro rozvinutí každého lidského života!
Stojí za to napnout všechny síly pro regeneraci našeho životního prostředí!
Naše existence není biologická náhoda, ale DAR!
Lidský život je proto cenný před narozením i v nejpokročilejším stáří!
Stojí za to usilovat o každou využitou vteřinu zde na této Zemi!
Pocházíme ze země, ale na rozdíl od ostatních živočichů se my lidé vztahujeme k nebi!
Proto i Země má svou nebeskou cenu a není jen spotřebním materiálem!
Každou notu, kterou napíšeme…
o každý tón, který zahrajeme…
 každý taneční krok…
 každé slovo…
o každé gesto…
 můžeme proměnit…
V JEDNU VELKOU OSLAVU ŽIVOTA!
(inspirováno knihou Radost z Boha od M. Váchy, Cesta 2018, str. 18)

Přeji nám všem, ať letošní vánoční svátky opět zažehnou v každém z nás radost ze života s novým odhodláním nepromarnit ani
vteřinu dalšího roku, tentokrát už 2020. od narození Ježíška! Pokoj vám všem!
P. Pavel Lacina
10
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
V KOVALOVICKÉ KAPLI SV. PETRA A PAVLA
Drazí kovalovičtí přátelé!
Od nového roku zavádíme jakožto farnost příležitost k pravidelné účasti na mši svaté nejenom v pozořickém farním kostele
a také nejenom v Kovalovicích. Chceme tak mj. vyjít vstříc např.
i těm, kteří se ze zdravotních (a jiných závažných) důvodů nedostanou do Pozořic, a to ať už z kterékoliv obce patřící do pozořické farnosti. Vyhrazujeme k tomu středu, kdy (kromě velkých
svátků) nebude mše v Pozořicích, ale vždy jednou za měsíc v jedné z našich přifařených obcí. První středu v měsíci tedy bude mše
v kovalovické kapli od 18 hod., druhou v sivické, třetí v Šumicích
v Mateřské centru (zde od 16 hod.) a poslední v Hostěnicích v občanském centru.

Kovalovický zpravodaj

BOHOSLUŽBY V KOVALOVICKÉ KAPLI
V ROCE 2020
PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 18 HOD.:
8. ledna (výjimečně 2. středa)
5. února
4. března
1. dubna
6. května
3. června
28. června (NEDĚLE 7:30 hod. – hodová mše)
1. července
5. srpna
2. září
8. září (ÚTERÝ 18:00 hod. – výročí posvěcení kaple)
7. října
4. listopadu
2. prosince

11
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MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA 2019
V sobotu 9. listopadu 2019 se Telnice proměnila v olympijskou vesnici. To, když se sem sjelo více než dvě stě ministrantů z různě vzdálených míst modřického děkanátu, případně
i z větší dálky. Tradičně vše vypuklo v kostele sv. Jana Křtitele,
kde byli všichni účastníci „Podzimní olympiády“ (jak ji odborně nazval místní pan farář Oldřich Chocholáč – sám kaplan
Českého olympijského týmu) přivítáni panem děkanem Janem
Nekudou. Po požehnání si ti nejmladší odpálili své olympijské „louče“ od paškálu a vyrazili vstříc olympijské štafetě do
areálu Sokola, první na místo dorazili letos pošukovští, takže
jejich oheň plál po celý den na sokolovně. V sále sokolovny
a sportovní hale probíhaly všechny tradiční disciplíny: fotbal,
florbal, stolní tenis a testování ministrantských znalostí. Letos
poprvé byla do olympiády zapojena i místní orlovna, kam bylo
možné přesunout část programu s ping-pongem a znalostními testy. Byla to dobrá volba, protože celkem devět stolů pro
stolní tenis lépe posloužilo našim účelům než jen dosavadní
čtyři – počty ministrantů – sportovců totiž rok od roku rostou.
Velkou radost nám udělal otec biskup Vojtěch Cikrle, který se za námi zastavil při své cestě z biřmování v Čejkovicích.
Povzbudil všechny sportovce a pozdravil je. To už se ale blížilo
večerní vyvrcholení programu posledními finálovými zápasy.
Po nich se představila ve dvou tanečních vystoupeních telnická děvčata, přičemž v choreografii použila moderních technologií (UV lampy, reflexní spreje a barvy, světelné vedení apod).
Děkujeme!
V následném vyhlášení výsledků se pak potvrdila stará
pravda, že přece jenom spolu soutěží ministranti, a tak největší váhu ve výsledcích mají právě body za znalosti z našeho
oboru. Tady se v nejlepším světle projevila pošukovská Zelená
záplava, která teorii (zdá se) pilně celý rok trénovala.
Závěr patřil opět otci děkanovi, který všem na cestu domů
požehnal. Krásný den v přátelské atmosféře uzavřela společná
fotografie a kamarádské rozloučení s 27 zúčastněnými týmy.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci této mimořádné akce podíleli, a to jakýmkoliv způsobem.
Děkujeme za spolupráci také místnímu Sokolu, Orlu , Obci
Telnice za poskytnutí sportovišť, Zelené záplavě za ochotné pořadatele z řad rodičů a Restauraci U Seňora. Velkou pochvalu
zaslouží také níže jmenovaní za to, že dokázali odolat všem nástrahám znalostních testů a neměli v nich jedinou chybu: Tomáš

Kroča, Dominik Coufal, Pavel Marek, Jan Coufal (všichni PoŠuKov) Gratulujeme!
Díky Bohu za jeho ochranu, za to, že se až na pár drobnějších
šrámů nikomu nic nestalo. Tak co, kluci, zase příští rok?
František Kroutil, jménem organizátorů z modřického děkanátu

KONEČNÉ VÝSLEDKY:
První stupeň ZŠ
Újezd u Brna A
Telnice A
Šlapanice A
PoŠuKov A
Slavkov u Brna A
Telnice B
Měnín
Ořechov A
Syrovice A
Blučina A
Druhý stupeň ZŠ
Šlapanice B
Syrovice B
PoŠuKov B
Újezd u Brna B
Tvarožná A
Telnice C
Slavkov u Brna B
Líšeň
Ořechov B
Šaratice
Nosislav
Židlochovice
Staří pardálové
Slavkov u Brna C
PoŠuKov C
Ořechov C
Telnice D
Tvarožná B

A CO NÁS ČEKÁ?
BRIGÁDA NA POUSTCE
V novém roce se v rámci farnosti připravujeme
již potřetí na údržbovou brigádu na Poustce.
Proběhne v termínu 29.2.2020, v případě nepřízně
počasí 7.3.2020.
NOC KOSTELŮ 2020
V příštím roce se opět zapojíme do akce Noc
kostelů, která se bude konat 5.6. Více informací
najdete v dalším zpravodaji.

12
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FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Skončilo podzimní kolo fotbalového
ročníku
2019-2020. Mužstvo
mladších
žáků Sokola Viničné Šumice, složené
i z hráčů starší
přípravky, dosáhlo
přijatelného výsledku. Před zahájením ročníku
byly názory, že
mužstvo bude jen
prohrávat a skončí
na dně tabulky. Se třemi výhrami a dvěma remízami skončilo na
osmém místě ve dvanáctičlenné soutěži. Byla však utkání, kdy
hráči nebyli dostatečně na utkání natěšeni. A to je srazilo o několik příček níže.
Starší přípravka nemá slabých hráčů. To, že se umístila na
konci tabulky, je dáno nedostatečnou spoluprací mezi hráči navzájem a často sníženou snahou porvat se o výsledek. Díky tomu
starší přípravka zbytečně prohrála utkání, která vyhrávala, anebo
začala bojovat o výsledek až velmi pozdě.
Opakem je přístup hráčů mladší přípravky, jež byla doplňována i hráči nejmladší přípravky. Herní nevyzrálost nahrazovala

bojovností a díky tomu vydřela sedmé místo z deseti. Výborných
výsledků dosáhla v obranné činnosti. Tah na soupeřovu branku
a zakončování bylo slabší.
Nejmladší přípravka se účastnila tří turnajů. Dva se
hrály venku na trávě a jeden v důsledku špatného počasí v hale.
Mužstvu nesedí turnajový systém. První utkání vyhrává a následně přichází útlum. Důležitější je však radost ze hry, i když
někteří hráči zatím při hře pozorují i to, co se děje mimo hrací
plochu.
Krátký den a změna počasí přiměla mužstva přestěhovat se
s tréninky pod střechu. Kromě pokračujících tréninků se účastní
mužstva i turnajů v halách. Mladší přípravka v době od 10.11. do
21.3. odehraje pět turnajů Zimní halové ligy v Brně-Lesná. Starší
přípravka začátkem listopadu odehrála halový turnaj v Moravském Krumlově za účasti osmi družstev. Startuje na Zimní halové lize v Těšanech. Zde od 30.11. do 21.3. odehraje tři turnaje.
Kromě toho se zvažují i další utkání s mužstvy, se kterými se nepotkají hráči v ročníkové soutěži.
Všechna mužstva oddílu kopané Viničné Šumice ráda přijmou nové zájemce, ale i zájemkyně o celoroční kolektivní sportování. Mladší žáci ročníky 2007 a 2008. Starší přípravka ročníky
2009 a 2010. Mladší přípravka ročníky 2011 a 2012. Nejmladší
přípravka ročníky 2013 a 2014.
Dotazy můžete zasílat na emailovou adresu "fotbal.posukov@
seznam.cz".
Mojmír Ryška

13
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V naší obci je v době vydání zpravodaje
přihlášeno 671 obyvatel. Mezi nimi jsou i noví
občánci, narození v tomto roce, které mezi nás
vítáme a do života jim přejeme jen to nejlepší.
NAROZENÍ V ROCE 2019
Blaha Michael
Dziadková Eliška
Halouzková Adriana
Hrnčiarová Aneta
Kadlec Matyáš
Kulaš Antonín
Severa Antony George
Severová Adéla
Šmerda Václav
Tinková Ema
Zhoř Daniel

14

ÚMRTÍ V ROCE 2019
Sukovatý Jan
Kaluža Alois
Hřebíčková Marie
Valehrach Jan
Pluháčková Marie
Jašek Antonín
Božena Haikerová

16.1.2019
27.7.2019
31.7.2019
10.9.2019
7.10.2019
13.10.2019
11.12.2019

Obecní zastupitelstvo všem zesnulým děkuje za práci, co za svého
života vykonali, jak pro své blízké, tak i pro nás ostatní.
Odpočívej v pokoji…

NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme všem jubilantům, přejeme jim pevné zdraví a dobrou
pohodu do dalších let.
Prosinec
Drápalová Alena
60
Severa František
65
Valehrachová Naděžda
65
Antonická Věra
70
Palatická Jana
70
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SILVESTR
srdečně zveme všechny občany,
na již tradiční silvestrovské
rozloučení se starým rokem
a přivítáním roku nového,
u ohně v areálu vedle restaurace.
Přípitek proběhne v 0:30 hodin.
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Milí sousedé,
æ
ƃŝŇƋďƋƃŝŇďŒƋďƎďŊæŝƀĒƗÐçƋǇƶďŒďŔæ
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ƟŇæƀŊĴĄŇƽƶbŝƶæŊŝƶĴĂĶĂįƶŔďĉĒŊĴʿʿ˽ƀƃŝƋĴŔĂďʿʽʾˆŝĉʾ˄įŝĉĴŔ
²ĒƎĴƗƋďŒƳǉďƗďŔæ˷
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Ňæǉĉƾ˸ŇĉŝāƟĉďŒĶƗĂįƟƙæŔçŊæĉƟ
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çŔĶ˸ƟƃĄĴƗĒƀŝƗĒƎĶƗď
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Ĵ æĉƶďŔƗŔĶ æƗŒŝƋħĐƃƟ
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¥ƃĉďĄŔĒǇƶďŝāďĂbŝƶæŊŝƶĴĂď

Tradiční Martinský lampionový průvod
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