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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí tento zvláštní rok.
Je zvláštní tím, že nám víc odnesl, než přinesl! Každodenní práce, starosti, zvyklosti, prostě život, který jsme prožívali, se najednou změnil, díky viru covid 19. Nemá
cenu znovu psát, co se mělo či nemělo
udělat lépe, to ukáže až čas. Spíše mě šokuje, jakým způsobem se hasí ekonomické
škody, které tím vznikly. Nemám nic proti
zmírnění daňové zátěže občanů, ale musí
to být promyšlený krok s posouzeným
dopadem na výdajovou stránku státního
rozpočtu. Finanční dopady na rozpočtové
určení daní pro kraje a obce budou obrovské a dotknou se ve finále nás všech.
Obecní úřad:
Co covid naštěstí nezastavil, jsou práce
na rekonstrukci úřadu a jeho okolí. Z důvodu našich dalších požadavků na stavbu,
kterou si vynutil stav i zařízení budovy,

požádal investor o prodloužení termínu
dokončení stavby. Dokončení se tedy posouvá do března s předáním stavby v dubnu 2021. Dá se říci, že místnosti jsou těsně
před dokončením, položeny jsou podlahy,
dlažby, usazeny jsou radiátory, je provedena výmalba. Dokončuje se elektroinstalace. V sále se brousí parkety, maluje se.
Ve zbrojnici také zbývá provést výmalbu.
Čelní i dvorní fasáda je dokončena. Ve
dvoře zbývá zabetonovat taneční parket
a v celém areálu položit zámkovou dlažbu. Venkovní zámková dlažba také ještě
není položena před budovou úřadu i vedle zbrojnice. Dokončení venkovních dlažeb závisí na počasí, v nejhorším případě
se dokončí v jarních měsících. V jarních
měsících ještě opravíme opěrnou zídku se
schody před restaurací.
Objekt SO 02 byl projekčně navržený
objekt s obchodem a nájemními byty (na
místě bývalého domu č.9). Žádost o dotaci

byla podána současně s rekonstrukcí úřadu, ovšem nebyla schválena! Bez dotací
nejsme schopni objekt postavit! Opakuji
to zde znovu, abych tímto odpověděl na
dotazy, proč se něco s obchodem „nedělá“! Dotace na výstavby prodejen potravin
v dalších kolech nebyly vypsány. Dotace
se objevují jen na vybavení nebo úpravy
stávajících prodejen nebo na příspěvky
spotřeby energií či provozu obchodu. Situaci sledujeme, pokud se výhodná dotace
na výstavbu prodejen objeví, budeme o ni
usilovat.
Vzhledem k nutnosti splácení úvěru za rekonstrukci úřadu, splácení úvěru
na stavbu kanalizace, splácení úvěru na
zateplení MŠ a poklesem rozpočtových
příjmů v příštích letech budeme nuceni
vždy důkladně zvážit jakoukoliv investiční
činnost! Projekty, které již máme smluvpokračování na str. 2

Ať o letošních Vánocích nám nezáleží na tom, jak moc dáváme,
ale kolik lásky a pochopení vkládáme do každého daru a setkání.
Přejeme vám, ať je ten letošní Štědrý večer štědrý přílivem radosti, pohody,
klidu a míru a v novém roce 2021 nás provází zdraví, spokojenost a úspěchy.
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ně potvrzené, se realizovat budou, ale jen
s výhodnou spoluúčastí.
Rozhlas:
Vzhledem k vyhlášení závěrečné výzvy Operačního programu životního
prostředí - podpory preventivních protipovodňových opatření, chystáme žádost
o dotaci na modernizaci rozhlasu v obci.
Je to možnost, jak vyměnit analogový systém veřejného rozhlasu za moderní digitální. Předběžné náklady akce jsou cca
1 mil Kč. Výše podpory je až 85 %. Součástí žádosti je vypracování projektové dokumentace - Protipovodňová opatření obce
včetně digitálního povodňového plánu.
Realizace proběhne jen v případě
úspěšného přidělení dotace.
Multifunkční hřiště:
I. etapa výstavby hřiště na biotopu se
již zrealizovala za finančního přispění Jihomoravského kraje a firmy Českomoravský cement, za což velice děkujeme.
V současné době se připravuje žádost o dotaci na II. etapu dokončení hřiště, tak věřím,
že se hřiště v areálu koupacího biotopu na
podzim příštího roku podaří dokončit.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za
spolupráci a přízeň v letošním roce. Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních,
ať se nám v příštím roce všechny pohromy vyhýbají obloukem. Moc si přeji, ať se
v následujícím roce vrátí zaběhnuté trendy, ať se můžeme opět setkávat při konání
různých kulturních, sportovních či společenských akcích!
Milan Blahák, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.14/2020
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 29.10.2020
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: J.Kotvrdová
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Ivana Sukovatého a Josefa Kadlece – usnesení č.1/14/20

-

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/14/20
- schvaluje dodatek č.3 smlouvy o dílo s firmou KERAMOND
Dohorák- Rekonstrukce areálu včetně umístění budov a pověřuje starostu k podpisu dodatku. -usnesení č.3/14/20
- schvaluje smlouvu č.PR-001030061273/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Kovalovice, přípojka NN, Kalousková“ za jednorázovou úplatu 1.100 Kč
- usnesení č.4/14/20
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.PV –
2

-

-

014330061194/001 na stavbu „Kovalovice, kabel NN, Gryc“ za
jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH - usnesení č.5/14/20
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace s TJ Sokol Kovalovice na úhradu neinvestičních výdajů
budovy sokolovny ve výši 30.000,-Kč –usnesení č.6/14/20
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o místním poplatku ze psů – usnesení č.7/14/20
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - usnesení č.8/14/20
schvaluje podání žádosti o dotaci na II. etapu stavby Multifunkčního hřiště Kovalovice v areálu biotopu z programu
podpory MMR. - usnesení č.9/14/20
bere na vědomí rozpočtové opatření č.5 a 6 dle přílohy - usnesení č.10/14/20
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ CHYSTÁ REGIONÁLNÍ ZNAČKU
oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku v současné nelehké situaci. Regionální značka zviditelní náš region,
může být udělena řemeslným výrobkům
a uměleckým dílům (např. výrobky ze
dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky,
keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám
a zemědělským produktům (např. mléko,
sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce,
zelenina, víno, nápoje, med), přírodním
produktům (např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos). Značka může zahrnovat
také služby v cestovním ruchu (ubytovací
a stravovací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zaměřené služby nebo typické akce.
Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regionálních značek,
která aktuálně zaštituje 27 regionálních
značek na celém území ČR. Pro zájemce
bude hned po novém roce uspořádáno setkání, kde budou diskutovány podmínky

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se snaží dlouhodobě podporovat místní podnikatele, jednak zpracováním výzev z Programu rozvoje venkova
nebo vlastními projekty, např. propagací
místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné výroby“.
Na jaře letošního roku spustila MAS
provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil www.
facebook.com/Slavkovsketrziste,
kde
shromažďuje aktuální nabídku produktů
a služeb na území MAS Slavkovské bojiště.
V nabídce jsou kromě místních potravin
a nápojů (např. z farem, pivovarů, vinařů)
i zastoupení restaurací, řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V současné době rozšiřujeme portál Slavkovské tržiště o objednávkový formulář, který urychlí spojení
mezi „trhovcem“ a kupujícím.
Další připravovanou aktivitou je založení regionální značky, kterou chceme
podpořit to nejlepší a originální z naší

získání certifikátu. Dále pro zemědělské
i nezemědělské podnikatele chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public
relations včetně exkurzí za příklady dobré
praxe. Pro ty, kteří mají sen začít podnikat
a neví čím začít, chystáme cyklus základních školení, který jim může pomoci, jakým směrem se vydat, co řešit a krok po
kroku je provést systémem založení a administrace jejich budoucího projektu. Aktuální informace k plánovaným aktivitám
najdete na www.slavkovskebojiste.cz.
Děkujeme všem členům a příznivcům
za podporu a přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2021.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz

SENÁTNÍ A KRAJSKÉ VOLBY V NAŠÍ OBCI
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2020
Počet registrovaných voličů

520

Volební účast (voličů ; %)

265

Platných hlasů

248

Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů v obci Kovalovice 2020
50,96

Počet registrovaných voličů

520

Volební účast (voličů ; %)

285

Počet platných hlasů

280

Hlasy pro volební strany:

Hlasy

54,81

č.kan. Jméno a příjmení

počet

%

2

Ing.arch. Jaroslav Klaška

113

45,56

č.str.

Název strany

počet

%

5

MUDr.Karel Zitterbart, Ph.D.

75

30,24

12

KDU - ČSL

118

42,14

4

Mgr.IngLubomír Wenzl

25

10,08

51

Starostové pro Jižní Moravu

67

23,93

1

Ing. Ivo Bárek

21

8,47

50

ANO 2011

28

10,00

3

Mgr.Libor Bláha

14

5,65

19

Česká pirátská strana

15

5,36

Celkem

248

100,00

70

Trikolóra hnutí občanů

12

4,29

76

ODS s podporou Svobodných a hnu- 10
tí Starost. A os.pro Moravu

3,57

16

SPD

10

3,57

63

KSČM

8

2,86

45

ČSSD

4

1,43

44

Spolu pro Moravu

3

1,07

22

Moravané

2

0,71

5

Demokratická strana zelených ZA 1
PRÁVA ZVÍŘAT

0,36

34

Zdraví Sport a Prosperita

1

0,36

56

Levice

1

0,36

Celkem

280

100,00
3
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Kovalovice patří v senátních volbách do volebního okrsku Vyškov
Počet volebních okrsků 167
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 167
Celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze stálých a zvláštních seznamů voličů 114 585
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 16 531
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 16 525
Celkový počet platných hlasů pro všechny kandidáty 16 435
Počet platných hlasů absolutně a v procentech z celkového počtu
platných hlasů ve volebním obvodu pro jednotlivé
kandidáty v pořadí podle získaného počtu platných hlasů:
Pořadí Číslo, jméno a příjmení kandidáta abs. v %
Získané hlasy
1 5, Karel Zitterbart 8 231 50,08
2 2, Jaroslav Klaška 8 204 49,91
Senátorem byl zvolen Karel Zitterbart.
Volební komise

MŠ KOVALOVICE
PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní čarovný podzim vykouzlil
v přírodě spoustu krás, kterých si všímáme na vycházkách za zahradami, mezi poli
a po blízkém okolí. Pěšky jsme se vydali
za kravičkami a telátky do Viničných Šumic. Pan chovatel a ošetřovatel Kuba nás
provedl místy, kde zvířátka bydlí a hravou
formou popovídal o tom, jak žijí, co mají
rády a jaký užitek z nich máme.
Dětskou zvídavost a zájem objevovat
co se děje na podzim v přírodě jsme chtěli
v dětech probudit i pobytem v lesní školce
na Jezerách. Bylinky pozdního léta nám
polechtaly všechny smysly. Už poznáme
jitrocel kopinatý, který jsme sami nasbírali, ve sklenici prosypali cukrem a ve třídě
pozorovali, jak vzniká sirup proti kašli.
Někteří z nás jsme ho už ochutnali. Přímo
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na ohništi v rozžhaveném popelu se pekly voňavé levandulové sušenky takových
tvarů, jaké se nám zrovna povedly. Ještě
ke všemu jsme si umíchali směs na čaj ze
sušených bylinek a voňavý pytlíček si odnesli domů. Už teď víme, že se na Jezera
zase někdy vrátíme. Třeba na jaře, až bude
tepleji a povyrostou nám nejmladší děti,
protože chceme vyrazit alespoň jednu cestu pěšky (ježečkům se totiž cesta zpět „po
svých“ moc vydařila).
V jednom z posledních slunných teplých dnů naše malé nožky vyšláply kopeček Santon ve Tvarožné. Proměny podzimní přírody byly všude kolem nás a my
jsme „fantazírovali“, co nám ty stromy se
žlutočervenými listy připomínají nebo si
jen tak cvrnkali se spadanými žaludy, kaš-

tany či ořechy. A jak byly zajímavé kapky
rosy v trávě, ve které se ještě našlo pár živočichů, kteří se možná přišli osvěžit nebo
si dát ranní sprchu?
Ještě před zpřísněním hygienických
opatření přišli rodiče a děti na „Veselé dýňování“ na zahradu školy. Díky malým
umělcům a pomoci jejich rodičů vznikla
nápaditá autorská díla. Uspořádáním výstavy před budovou mateřské školy jste byli
všichni pozváni na jedinečnou podívanou.
V říjnu a v listopadu jsme ve školce
přivítali herečky z divadla Úsměv s pohádkou „Máša a medvěd“ a p. Drahotského s písničkami starých řemeslníků. Tito
oblíbení herci a muzikanti nezklamali ani
tentokrát. Děti se náramně bavily a aktivně spolupracovaly.
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Naše pozvání přijal i pan myslivec
z Viničných Šumic, který dětem zajímavě
vyprávěl o zvířátkách, dravcích, o práci
myslivců a o tom, jak i my můžeme živým
tvorům pomáhat. Malí posluchači se ptali
na spoustu věcí, pohladili si kožíšky různých zvířat a zhlédli příběh o lesní zvěři
s poučením, jak se máme v lese chovat.
Těší nás zájem rodičů o nabízené konzultační hodiny v MŠ. Je důležité, aby náš
společný přístup k dítěti byl jednotný.
Právě zde si povídáme o tom, co se dítěti
daří, v čem vyniká a jak toto podporovat.
Bavíme se ale i o slabých místech, na kterých je potřeba společně s rodinou pracovat, abychom dítěti pomohli a mohlo dělat
pokroky.
Přijely k nám i studentky zubního lékařství, které přivezly obrovskou pusu,
na které nám ukázaly, jak se správně čistí
zoubky a taky jak poznáme, že jsme je vyčistili správně. My jsme jim na oplátku zase
vysvětlili, k čemu nám zuby a ústa slouží
a proč si ty zuby musíme dobře čistit.
Další aktivitu pro rodiče jsme uspořádali formou webináře, tentokrát se jednalo o logopedický workshop s Mgr. Leou
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Šafránkovou. Dostali jsme spoustu rad
a tipů, jak pomoci dětem v řečové oblasti.
Vzdělávání předškolních dětí obohacujeme i o pracovně-technické aktivity.
Pořídili jsme dětské dílničky a pracovní
stoly se svěrákem. Děti velmi zaujalo provrtávání kaštanů, žaludů či větviček AKU
vrtačkou, řezání větviček pilkou nebo
šroubování matic na šrouby. Zvládly si
již vyrobit přírodní zvonkohru a vánoční
stromeček z různě dlouhých větviček. Ještě před Vánoci chystáme tvoření andílka
z měkkého dřeva.
A nyní se už nemůžeme dočkat, až
přijde do školky Mikuláš s andělem
a čertíkem. Děti ví, že se nemusí bát, paní
učitelky by je přece nikomu nedaly. Přesto
někteří mohou mít trošku obavu, jak jen
to celé dopadne… Ale my se připravíme,
říkanku se naučíme a že budeme hodní
zase všichni slíbíme.
Celý prosinec se nese ve znamení těšení a příprav na Vánoce. Čeká nás spousta
příjemných aktivit, třeba pečení a zdobení
perníčků, vanilkových rohlíčků, kuliček
za studena, máčení sušených datlí v čokoládě, výroba vánočních ozdob, zdobení

stromečků a kdo ví, co ještě všechno vymyslíme…  Ale co už víme, přijede paní
Koudelková se vzdělávacím muzikodramatem „Vánoce přicházejí“ a taky bude
u nás ve školce přímo ve třídě postaveno
mobilní planetárium. Budeme ležet přímo
v kopuli a Červená karkulka nás provede
hvězdnou oblohou. Na závěr příběhu nás
čeká vánoční bonus s ohňostrojem! Až se
sejdeme po svátcích, tak nejdříve zjistíme,
jestli Ježíšek přišel i do mateřské školy.
A pokud situace dovolí, rádi bychom navštívili betlémy v okolí.
Protože letos nemůžeme uskutečnit
vánoční besídku s jarmarkem, ani zpívání pod vánočním stromem, připravujeme
vánoční písničkové video, které vložíme
na naše webové stránky.
Vánoční přání začnu poděkováním.
Srdečně a upřímně děkuji všem, kteří mateřskou školu podporujete, pomáháte nám
a máte k nám důvěru. Přeji Vám klidné
a pokojné vánoční svátky a do nového roku
pevné zdraví, pohodu a porozumění v rodině.
Za celý kolektiv MŠ
Bohdana Vlčková

ZŠ VINIČNÉ ŠUMICE
KRÁTKÉ ZPRÁVY
ZE ŠKOLY
Rádi bychom se s vámi podělili o naše
aktivity a zážitky z podzimních dnů. Co
všechno jsme stihli, než se uzavřely školy?
Uspořádali jsme tradiční podzimní
sběr papíru. Všem, kteří přispěli, moc
děkujeme.
Čtvrťáci a páťáci jeli na výlet do Vyškova, kde se rozdělili na dvě party: starší
si vyzkoušeli svoji zručnost na dopravním
hřišti a ti mladší šli do muzea.

„„ZA GOTIKOU“ DO BRNA
Žáci ze čtvrté
a páté třídy putovali
s brněnským dráčkem
za gotickými stavbami v Brně, navštívili
Petrov, radnici, kostel
sv. Jakuba, Měnínskou bránu a seznámili se brněnskými
pověstmi.
Kateřina
Haičmanová
5
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DOTKNI SE PRAVĚKU!

MY JDEME DO SADU?!

DISTANČNÍ VÝUKA

V expozici Pravěk Vyškovska se prostřednictvím autentických nálezů děti
seznámily s nejstarším obdobím naší
historie a zjistily, zda dokáží štípat dříví
pomocí sekeromlatu, jestli oštěpem uloví potravu, zkusily si vyrobit mouku na
zrnotěrce nebo v žernovu, vyzkoušely si,
jak by jim slušel pravěký oděv. Na závěr
si v tvořivé dílně vyrobily pásek na hřebenovém stavu.

Zazněla otázka a k tomu další klasické:
"A kam, kde to je, co tam budeme dělat?"
Že si přijdeme k hotovému, nás nenapadlo ani ve snu. Sad na konci obce, krásně
upravený s jabloněmi obtěžkanými bohatou úrodou a výhledem do krajiny.
Hned při vstupu do sadu stojí mohutný ořešák, jehož plody mají výbornou chuť
a velikost, že se vám taktak vejdou do dlaně.
Je zřejmé, že zasazení stromů přesahuje naši
generaci. "Pokud je jablíčko zelené, musíš
počkat, až začne trochu žloutnout. A když
chceš utrhnout červené, musí úplně zářit",
zazněla mi vzpomínka, když jsem jako malá
chodila s dědečkem po zahradě, která byla
plná ovocných stromů. "Vezmi jablíčko do
dlaně, zvedni jej k nebi a stopka se ti sama od
větvičky oddělí." Není nad zkušenosti, které
nám naši blízcí přenesou. Žebřík, bedýnky,
trocha té češtiny a matiky a bylo sklizeno.
Odrůdy jablek se nám nepodařilo přesně
určit, ale my doufáme, že sad budeme moci
využívat jako přírodní učebnu a prozkoumáme, co se dá, hlavně na jaře.
Tucet beden plných skvostných jablek…a co teď s takovou sklizní?! Kde se vzal, tu
se vzal….a to doslova, přijel pan Šujan, který
nám úrodu odvezl do moštárny. Pár bedýnek
putovalo do školy, kde jsme tento skvostný
plod proměnili ve vůni pečených štrúdlů.
Velké poděkování panu starostovi,
obecním zaměstnancům i panu Šujanovi.
Hana Kleisová

Od 14. října se naše škola musela
uzavřít a výuka se přesunula na online.
Zúročili jsme zkušenosti z jarního období a pokračovali ve výuce distančně
pomocí aplikace MS Teams. Děkuji všem
kolegyním, které se tohoto nelehkého
úkolu zhostily na výbornou. Poděkování
patří i rodičům, bez kterých by naše děti
výuku na dálku zvládaly velmi obtížně.
A poslední dík věnuji našim šikovným
žáčkům za to, jak pilně na dálku studovali a jak se jim dařilo zapojovat v online
hodinách. Do těchto hodin se podařilo
připojit všechny děti, a to i díky dárcům
volných notebooků a zajištěním datových
karet. Někomu šla výuka a plnění úkolů
na dálku lépe, pro někoho bylo toto období složitější. Ale zvládli jsme to! Nyní
už jsme zase zpět ve škole a pokračujeme
v práci. I když s některými omezeními
a bez tradičních setkání s rodiči a přáteli,
nás teď čekají příjemné aktivity spojené
s adventním obdobím a těšením na Vánoce.
Vážení a milí, dovolte, abych Vám
jménem všech zaměstnanců školy popřála příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví, veselou
mysl a mnoho krásných chvil s vašimi
blízkými.
Olga Růžičková

UČÍME SE V PŘÍRODĚ
Den, kdy proběhlo nahlášené přerušení dodávky elektřiny, jsme prožili mimo
školu. Využili jsme slunečních paprsků,
které tak rychle ubývaly, a vyrazili jsme
bádat do lesa, zkoumat flóru a faunu lesního biotopu. Vytvořili jsme pracovní
týmy složené z žáků tří nejmladších ročníků. Starší pomáhali mladším s plněním
hravých přírodovědných úkolů, zkoumali jsme stromy, stavěli obydlí pro skřítky, užívali si krásného podzimního dne
a hlavně fascinovaně pozorovali pod lupou kdejakou přírodninu, která nám přišla pod ruku.
Miriam Lerchová,
Klára Konečná
Dostali jsme nabídku strávit školní
dopoledne „pracovně“ v obecním sadě
v lokalitě U Tří kohoutů. Užili si nejen
„sběrači“, ale postupně i celá škola.

Na dopravním hřišti
Ochutnávka moštu

Ochutnávka moštu
6
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Učení v přírodě

Učení v přírodě

V sadu

V sadu

Pečení štrúdlů

Pečení štrúdlů

Pečení štrúdlů

Učení v přírodě
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ZŠ POZOŘICE
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ČTVRTLETÍM ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Výuka v prvním čtvrtletí školního
roku 2020/2021 byla opět výrazně ovlivněna aktuální epidemiologickou situací
v ČR. Na základě nařízení vlády byla od
středy 12. 10. zakázána osobní přítomnost
žáků ve škole. Na tuto eventualitu jsme se
s pedagogy i žáky předběžně připravovali, proto jsme hladce přešli na distanční
výuku. V ní jsme využili naše zkušenosti
z jara a její systém obohatili o nové nástroje tak, aby byl jasný a přehledný pro všechny zúčastněné.
Již zažité komunikační prostředky
Edookit a Google meet jsme doplnili zejména u starších žáků službami Google
classroom. S tímto systémem se žáci učili
pracovat během září v hodinách informatiky, což jim později umožnilo snadnější
orientaci ve studijních materiálech a zadávaných úkolech. V prostředí Google meet
nabízeli vyučující žákům a rodičům konzultace a na konci listopadu zde proběhly
i netradiční on-line hovorové hodiny.
Často diskutovaným tématem se po
jarním uzavření škol stala otázka výuky
žáků se speciálními vzdělávacími potře-

bami. Těm jsme nabízeli možnost individuálních konzultací s asistenty pedagoga
a pomoc během on-line hodin. Pro žáky,
kteří nemají k dispozici dostatečné technické vybavení, se nám podařilo zajistit
36 notebooků k zapůjčení, popř. internet
na 3 měsíce zdarma.
V době distanční výuky jsme dětem
nabízeli možnost stravování za dotovanou cenu. Obědy si žáci odnášeli domů
v jídlonosičích nebo je konzumovali přímo
v jídelně. I nadále lze objednávat obědy
pro cizí strávníky. Jejich cena je 71 Kč, za
dovoz až domů si zájemci připlatí 14 Kč
a za jednorázový obal 9 Kč.
Od poloviny listopadu docházelo
k postupnému návratu dětí do školy. Ve
středu 18. 11. se dveře tříd a družin otevřely žákům 1. a 2. ročníku, v pondělí
30. 11. k nim přibyli žáci 3. až 5. ročníku,
9. ročníku a rotačně žáci zbývajících ročníků II. stupně. Výuka hudební výchovy
a tělesné výchovy byla v souladu s nařízením vlády omezena, hodiny byly nahrazeny jinými naukovými předměty nebo
procházkami do okolí školy. Pobyt venku

jsme během vyučování využívali i v jiných
předmětech, aby měli žáci možnost nadýchat se čerstvého vzduchu a na chvíli si
odpočinout od povinných roušek. Věříme,
že i v těchto ztížených podmínkách mají
žáci radost z návratu do školy a setkání se
svými spolužáky a vyučujícími.
Na podzim se měly konat oslavy
60. výročí otevření budovy základní školy.
Z plánovaných akcí proběly pouze Retrohrátky v MŠ, ostatní jsme museli bohužel
odložit. Připravili jsme pro Vás ale almanach, který si můžete zakoupit v kanceláři
školy. Na 85 stranách naleznete více než
300 fotografií, řadu zajímavých informací
z historie i současnosti naší školy, vzpomínky učitelů i absolventů nebo práce
našich žáků. Budeme rádi, když se Vám
bude líbit a třeba Vás v myšlenkách vrátí
zpět do doby, kdy jste sami ZŠ Pozořice
navštěvovali.
Na závěr bych chtěl poděkovat rodičům za pomoc v době distanční výuky
a popřát Vám všem mnoho zdraví do dalších dní.
PhDr. Jan Dudek

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ČTVRTLETÍM ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Na podzim se konají školní kola různých předmětových soutěží a olympiád.
Některé z nich se nám podařilo zorganizovat i v netradiční distanční podobě a
jsme moc rádi, že byly provázeny hojnou
8

účastí žáků. O jaké soutěže šlo a jak si
v nich naši žáci vedli?
Nejprve proběhla Logická olympiáda, jedinečná soutěž pořádaná Mensou
ČR, která není založena na naučených

znalostech, ale na logickém uvažování
a kreativním přístupu. Účastníky mohou
být žáci všech věkových kategorií, počínaje dětmi MŠ a konče studenty středních škol. Letošními vítězi školního kola
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se ve 3 kategoriích mezi mladšími žáky
stali Nataniel Muselík (MŠ - modří),
Cyril Petr (2. B) a Antonio Krček (5. B).
Kategorie B pro 6. - 9. třídu se zúčastnilo celkem 72 žáků. Mezi nimi zabodoval Kryštof Drápal (9. C), následovaný
Martinem Bartákem (7. A) na druhém
místě a Veronikou Filipovou (9. A) na
místě třetím.
Další soutěží byl Mladý chemik (Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR).
V této soutěži, ukazující chemii jako
vědu hravou a zábavnou, se nejlépe dařilo Jiřímu Sukovatému (9. B), Lilianě
Zádrapové (9. C) a Gabriele Dostálové
(9. A). Všichni tři postupují do okresní-

ho na SPŠ chemickou Brno.
V listopadu se konalo také odložené
březnové kolo Matematického klokana.
Letošní, velmi specifický ročník, již zná
své vítěze. V kategorii Cvrček si nejlépe
vedli Mariana Šantavá (2. B), Nikol Jílková (2. B) a Matěj Pícha (2. A), v kategorii Benjamín Jiří Hájek (6. C), František Tomanec (6. B) a Martin Barták (7.
A), v kategorii Kadet Liliana Krčková (8.
C), Vojtěch Svačina (9. C) a Liliana Zádrapová (9. C).
Své vědomosti a široký rozhled prokázali žáci také v oblasti humanitních věd.
21 zájemců z 8. a 9. ročníku se zapojilo
do školního kola Dějepisné olympiády,

která byla letos tematicky zaměřena na
období baroka. Se ziskem 54 bodů z 60
zvítězila Liliana Krčková (8. C), která
postupuje do okresního kola. Na druhém
místě skončil Jiří Sukovatý (9. B) a třetí příčka patřila Adéle Jonášové (9. C).
O jejich postupu do dalšího kola rozhodnou bodové zisky žáků z ostatních škol.
Všem účastníkům děkujeme za zájem
a doufáme, že se při soutěžích pobavili
a rozšířili svoje obzory.
Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.
Mgr. Hana Šebelová
a Mgr. Anna Mlejnková

DOMA I V PRÁCI STÁLE V POHODĚ II
Pátým rokem je na naší škole realizován projekt Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na podporu zaměstnanosti rodičů žáků prvního stupně.
Z operačního programu Zaměstnanost
nám bylo schváleno téměř 3,5 mil. korun
na jeho další pokračování.
Hlavním cílem projektu je zajistit rodičům vyšší stabilitu na trhu práce a pomoci
skloubit pracovní a rodinný život prostřednictvím péče o jejich děti. Děti mo-

hou využívat provoz zařízení péče o dítě
(ZPD) ráno již od šesti hodin a v odpoledních hodinách díky prodloužené provozní
době až do 19 hodin. Druhou podpořenou
aktivitou je doprovod dětí na kroužky.
V době jarních a letních prázdnin také nabízíme dětem celkem 5 turnusů tematicky
zaměřených příměstských táborů.
Mezi rodiči jsme zaznamenali pozitivní ohlasy na nabízené služby. Mezi přínosy nejčastěji zmiňují, že nemusí spěchat

z práce kvůli zavírací době zařízení, nebojí
se práci změnit a přejít např. na delší úvazek nebo směnný provoz. Díky příměstským táborům, kde děti aktivně tráví svůj
čas mezi vrstevníky, nemusí rodiče čerpat
dovolenou střídavě, ale mohou ji využít na
společně strávený čas s celou rodinou. Věříme, že tento projekt pomáhá zapojeným
osobám ve zlepšování jejich pracovního
i rodinného života.
Mgr. Ivana Tesařová

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V OKOLÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Kdo se někdy ocitl mezi půl osmou
a osmou ráno v okolí základní školy, ví, že
je to docela rušné místo. Abychom minimalizovali riziko jakékoliv nehody, snažíme se před budovou školy zajistit bezpečné přecházení vozovky pro všechny žáky.
Každé ráno zde stojí pedagogický pracovník v reflexní vestě, který dětem s přecházením silnice pomáhá. Chtěli bychom Vás
tímto také poprosit o omezení jízdy autem
až ke škole. K vystupování lze bez obav využít okolní ulice (např. Malé Lipky), neboť
děti odtud s možností převodu ke škole
bezpečně dojdou. Děkujeme.
Veřejným prostorem v okolí školy se
zabývali také naši druhostupňoví žáci
v hodinách výtvarné výchovy. V posledním týdnu před uzavřením školy se jim
podařilo z vyřazeného nábytku vytvořit
sérii malovaných židliček, které budou
k dispozici pro kohokoliv, kdo touží na
chvilku posedět v okolí školy a autobusové
zastávky. Zároveň žáci vytvořili i panáčka
Bohouška, který má zamezit vjezdu aut až

ke vchodu do školy, a podpořit tak bezpečí
našich malých školáčků. Vznikl i obrovský
transparent, který v okolí školy upozorňu-

je řidiče na to, že se v blízkosti pohybují
naše děti, a vyzývá k opatrnosti.
Mgr. Markéta Ondrušková
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SOKOL
NĚKOLIK SLOV O ČINNOSTI
TJ SOKOL KOVALOVICE
Pokračující koronavirová krize naší činnosti moc nepřála,
takže se nám začátkem října podařilo pouze absolvovat krátkou
odpolední vycházku na Babího lom, který je nejvyšším vrcholem
v okolí Brna. Jedná se o tři kilometry dlouhý skalnatý hřeben, na
jednom z vrcholů se tyčí 15 metrů vysoká válcová věž z betonu
s železným ochozem. Rozhledna je volně přístupná a poskytuje
nádherný výhled nejen na severní část Brna a okolí, ale i směrem
na jih na Pálavu a při dobré viditelnosti i 200 km vzdálené vrcholky Alp.
Zpracoval: Miroslav Vlach

Pokud protikoronavirová opatření dovolí realizovat tříkrálovou sbírku, proběhne v naší obci Kovalovice v sobotu 9.1.2021 v dopoledních hodinách. V jiném případě vás
o možnosti přispění budeme informovat prostřednictvím
veřejného rozhlasu a nebo na stránkách www.kovalovice.cz

Vycházka na Babí lom

HASIČI
Podzimní činnost jednotky SDH Kovalovice, po letním částečném uvolnění
protipandemických omezení, je stejně
jako v jarních měsících poznamenána
přetrvávajícími restrikcemi a omezeními
z důvodu trvající epidemie Covid-19. K
těmto omezením je třeba přičíst i omezení provozu jednotky z důvodu, nyní už
finišující rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Stále tak není možné z důvodu nařízení
vlády a pokynu ředitelství HZS provozovat
a vykonávat běžnou činnost jednotky, tak
jak jsme byli zvyklí. V současné době tedy
10

probíhají povinná školení velitelů jednotek a jejich přezkoušení, online formou
dálkově, ve spolupráci s výcvikovým zařízením v Tišnově. V omezeném provozu
probíhají také povinné pravidelné kondiční jízdy řidičů a strojníků. Probíhající práce v poslední fázi, na rekonstrukci zbrojnice dovolily zazimovat zásahové vozidlo
CAS Dennis do prostor garáží zbrojnice.
Sice ještě stále probíhají drobné dokončovací práce, jako výmalba, úklid apod., ale
cisternové vozidlo je v teple a nehrozí tak
zamrznutí čerpadla a nádrže. Na přestěho-

vání veškerého dalšího vybavení a druhého vozidla FORD do prostor zbrojnice, ale
tak budeme muset ještě chvíli počkat.
I v těchto velmi omezených podmínkách však zůstává naše jednotka v plné
pohotovosti a připravena k zásahu v obci.
Bylo tomu tak i 14. října, kdy byl jednotce v ranních hodinách vyhlášen poplach,
k nahlášené události zatopeného sklepa
rodinného domu. Vzhledem ke srážkově
vydatnějšímu počasí, došlo vlivem nasycení půdy a trvalým srážkám, ke značnému
průsaku vody do objektu. Naše jednotka
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spolu s jednotkou HZS Pozořice provedla odčerpání vody ze suterénu objektu, ve
kterém hladina vystoupala až k půl metru
vody. Současně jsme provedli odčerpání
vody z retenčních nádrží kolem objektu, aby bylo zabráněno dalšímu průsaku
vody do objektu a voda se mohla akumulovat v těchto nádržích, k tomu účelu navržených. Po téměř tříhodinovém
zásahu byla zásahová činnost ukončena,
a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Při zásahu se vyskytla neočekávaná komplikace s provozem kalového čerpadla,
jehož elektroinstalace v průběhu čerpání
vypověděla službu. Bylo nutné poškozené čerpadlo odstavit a urgentně vyměnit
za jiné a pokračovat v čerpání. I přes tuto
komplikaci byl zásah úspěšný. Bohužel
i takovéto komplikace se stávají, jako naschvál zrovna při zásahu, i když čerpadlo
bylo pravidelně během roku zkoušeno
a odborně revidováno.
V době, kdy jsou psány tyto řádky,
druhá, hlavní vlna epidemie, která se
ukázala mnohem silnější, než ta první
jarní, zdá se, konečně ustupuje. Snad již
definitivně. Nicméně stále bude nutné

fungovat v omezeném režimu, ohleduplnosti a obezřetnosti. Chtěl bych za jednotku SDH Kovalovice a Sbor dobrovolných hasičů Kovalovice, všem občanům
popřát krásné prožití adventu, nadcházejících vánočních svátků v pohodě a klidu, v rodinném kruhu, bohatou Vánoční

a Mikulášskou nadílku. Členům sboru
a výjezdové jednotky poděkovat za obětavou činnost v uplynulém roce a popřát
hodně pohody, klidu a sil do roku nadcházejícího.
Ing. Jaromír Šmerda,
zást.velitele JSDHo

SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE
Skautský podzim je kromě obvyklé
činnosti charakteristický i řadou výprav
do podzimní přírody. Členové našich
oddílů bohužel letos na výpravy vyrazit
z epidemiologických důvodů nemohli.
A záhy skončila i možnost pravidelných
schůzek. Jak jsme se se stávající situací vypořádali, se dozvíte v následujících
řádcích.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají a podporují nás. Všem
přejeme krásné a klidné Vánoce a vše
dobré v novém roce 2021.
RNDr. Aleš Mikula,
zástupce vedoucího střediska
Se začátkem školního roku jsme zahájili skautské schůzky. Naše společné scházení se bohužel netrvalo dlouho. Druhá
vlna koronavirové pandemie nám opět zakázala skautskou činnost a my museli začít
přemýšlet, jak dětem zpříjemnit nařízení
vlády. Proto se dívčí oddíl rozhodl začít
s online schůzkami. Uvědomujeme si, že
sedět neustále u počítače není zdravé, tak
vymýšlíme i další aktivity na ven, které
můžou členové našich oddílů podnikat

společně s celou rodinou. Nemusíte se bát,
skautský duch v nás neuhasíná, i na dálku
můžeme zlepšovat skautské dovednosti,
které normálně na schůzkách zdokonalujeme. Výhodou těchto online schůzek
jsou programy typu práce s internetem
(mapy, jízdní řády, vyhledávání informací). I v domácím prostředí se dají využívat
programy na dovednost a jemnou motoriku (vaření, vyrábění,…). Současně je to
zajímavý způsob přípravy na závody vlčat
a světlušek, které, jak doufáme, se na jaře
2021 uskuteční.
Pevně věříme, že se brzy setkáme
v našich klubovnách a budeme moci
uskutečnit i naše zimní aktivity, jako například rozdávání Betlémského světla,
předvánoční výpravy a skautskou vánoční
besídku. Současně pro vás opět připravujeme Skautský ples, na který se můžete
těšit 2. 2. 2021, pokud nám to vládní nařízení umožní.
Už teď se moc těšíme, jak se ve zdraví
s vámi se všemi na některé akci potkáme
osobně!
Barča Fuksová a Mája Pölzerová,
1. dívčí oddíl Pozořice

Chlapecký oddíl pro své členy připravil hru v okolí Pozořic a přilehlých vesnic.
Protože kvůli distanční výuce musí kluci
trávit mnoho času u počítače, chtěli jsme
je také dostat nějak do přírody, když už se
nemůžeme scházet ani jet na žádnou výpravu. Různě po okolí jsme rozmístili několik úkolů rozdělených obtížnostně pro
vlčata a skauty. Úkoly mají klukům pomoci v jejich všeobecném rozvoji a zahrnují
činnosti procvičující manuální zručnost,
poznávání stromů či znalost historie našeho hnutí. Aby si kluci osvěžili práci
s mapou a orientaci v terénu, poslali jsme
jim GPS souřadnice míst, kde jsou zadání
úkolů umístěna, a je už na nich, aby místa
pomocí zařízení s GPS našli. Některé aktivity jsou dlouhodobějšího charakteru,
takže mohou kluky zabavit během dlouhých chvil doma a zároveň si třeba něco
pěkného vyrobí nebo se něco užitečného
naučí. Doufáme, že úkoly klukům pomohou na jejich skautské i životní stezce a že
se s nimi budeme moci co nejdříve zase
běžně setkávat na skautských akcích.
Šimon Fuks,
vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice
11
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UDÁLOSTI VE FARNOSTI
PROŽILI JSME:
Udílení biřmování
Poslední společná slavnost, kterou jsme mohli prožít před zavřením kostela, bylo biřmování 37 biřmovanců. Slavnost se konala v sobotu 3. října a přijel za námi pomocný biskup brněnský
Mons. Pavel Konzbul. Byla to jako vždy významná událost, při
které jsme ještě mohli navíc i společně zazpívat ke chvále Boží
a k naší radosti i povzbuzení.
Pouť do Sloupa
Do Sloupa jsme letos putovali opět společně, ale přesto také
značně individuálně. Neorganizovali jsme žádné společné potkávací srazy na tradičních místech, ale šli jsme cíleně „roztroušeně“. Také v samotném Sloupu proběhly modlitby v tichosti,
žádná společná bohoslužba se nekonala. Mnohé pěší poutníky
zastihla po cestě pořádná bouřka s lijákem, takže došli na místo
značně mokří a prokřehlí. Ale přesto – jak bylo vidět – mnozí
došli s úsměvem na tváři s pocitem prožití pořádného dobrodružství. Vždyť oběti a nepohodlí k pouti patří!
Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
Hned po biřmování, v týdnu od 5. října, se v našem kostele
uklidila výzdoba (sochy, obrazy, lustry) a začalo se stavět lešení
ve střední části lodi. To trvalo přibližně týden. Pak hned nastou-

pili malíří a už se kostel začal proměňovat do postupující krásy
svého obnoveného vnitřního prostoru. Kostel jsme kvůli tomu
museli zcela uzavřít, protože se stal staveništěm. Nicméně toto
období zrovna vyšlo tak, že jsme se jako farní společenství stejně
nemohli kvůli proti-covid-ovým opatřením hromadně scházet.
Nyní - koncem listopadu - je již střední etapa výmalby hotová,
lešení již stojí vzadu kolem kůrů a začíná se s výmalbou tam. Tato
etapa by měla být hotová v půli prosince. Těšíme se na novou
kostelní jedinečnou vánoční výzdobu a doufáme, že ji bude moci
během Vánoc spatřit každý, kdo o to bude stát.
Veliké poděkování všem obcím: Hostěnice, Kovalovice, Pozořice, Sivice, Viničné Šumice
Chtěli bychom jako farnost moc poděkovat všem obcím, které do naší farnosti patří, a to za opětnou významnou finanční
pomoc při opravách našeho kostela v letošním roce! Dlužno říct,
že nejinak tomu bylo už i v několika letech předchozích… Jsme
moc rádi nejenom za tuto velkorysost, ale zároveň i za to, že se
pozořický kostel díky tomu stále víc stává viditelným symbolem
jednoty celého Po-Šu-Kova. Díky všem za spolupráci, za podporu zdejší kultury, společenského života a vůbec všeho, co přispívá
k celkovému duchovnímu i materiálnímu rozvoji našeho regionu!

PLÁNUJEME V PŘÍŠTÍM ROCE:
Setkání pro manžele
O zkušenosti z manželského poradenství a mediace se s vámi
podělí manželé Ivana a Jan Zajíčkovi z Centra pro rodinu a sociální péči z.s. Ostrava
Kdy: 17.1.2021 v 16,30 hodin
Místo: Dělnický dům Pozořice Jezera
Téma: Překážky trvalého vztahu
Čtyři kroky k proměně vztahu. Co jsou překážky, z čeho vznikají, jak obnovit vztah, aby byl funkční a partneři se spolu cítili
dobře.
Každý z nás touží po kvalitním vztahu. Očekává přijetí, pochopení, sdílení radosti i bolesti. Život však nepřináší jen pěkné

Výmalba interiéru pozořického kostela.
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chvíle. Na mnohé se dá připravit, mnohému předejít. Láska není
jen cit, je to rozhodnutí jeden pro druhého a komunikace umění,
kterému je třeba se stále učit.
Závěrem diskuze možnost zodpovězení otázek položených
veřejně i soukromě. Konání akce závisí na aktuálních epidemiologických opatřeních.
Výmalba interiéru kostela (3. etapa)
Přibližně v březnu chceme dokončit opravy interiéru kostela.
Na tyto opravy již nebude třeba speciální vysoké lešení. Jedná se
o zednické a malířské práce v zadní časti (pod kůrem), dále na
schodiště do věže a v sakristii.
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
JEŠTĚ ŽE MÁME TY
RODINY…
To, jakým pokladem je rodina, vyniklo
v letošním roce zřejmě ještě víc než kdykoliv jindy. Lidé se po dlouhý čas nemohli
veřejně shromažďovat, naopak rodina o to
víc ano. Mnozí členové domácnosti spolu
museli natěsno přebývat možná o mnoho
déle, než jindy předtím. Věřím, že to všechno jsou pro-rodinné výzvy také do nejbližší budoucnosti. Naše farní společenství by
rádo nabídlo všem - bez rozdílu vyznání
– v příštím roce určité impulsy, které by
mohly podpořit partnerské a manželské
vztahy.Chcemeuspořádatněkolikpřednášek
s pozvanými hosty-manžely, kteří se tomuto tématu věnují a konají přednášky na
různých místech. Vše bude zavčas zveřejněné – místo konání i témata. Věřím, že
cokoliv uděláme společně i jednotlivě pro
posílení manželského a rodinného života
v naší společnosti, je to ta nejlepší investice času i úsilí do budoucna!
Dovolím si zde prezentovat úryvek
z dopisu Josefa Nuzíka, pomocného olomouckého biskupa, který před nedávnem
napsal právě rodinám: „Všem (rodinám)
… zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v situacích,
které až dosud nemuseli řešit. Z hloubi
mysli řady rodičů se vynořují neodbytné otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše
k normálu nebo to bude úplně jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat v zaměstnání nebo podnikání? A co
příjmy, utáhneme chod naší domácnosti?
Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě
ne tak často a v takové míře. Vypořádávat se s nimi není snadné a vyžaduje
to od vás značnou dávku sebeovládání,
zejména když se snažíte nedávat najevo
obavy z dalšího vývoje před svými dětmi.
Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče
obtížné nenechat se ovládnout strachem
a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť
ruku v ruce s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že
i toto období jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím skrytý) smysl. Také
v tomto nezvyklém čase musí doma
všechno fungovat, přestože přibylo práce
a starostí s dětmi, které se kvůli zavřeným
školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší by zase raději věnovaly čas
něčemu jinému. „Je to fuška, je to dřina,“
slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám
za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat

a ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“
práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši snahu a s
ní spojené oběti docení i vaše děti a také
že vy sami budete tuto dobu vnímat jako
tu, která vám mnohé dala, i když nebyla
jednoduchá. Jde o paradoxy života, které
potvrzuje řada příkladů z minulosti.“
I já se připojuji k tomuto vyjádření

úcty všem rodičům, kteří denně obětavě
bojují za dobro rodiny své i těch v okolí,
a vyprošuji v modlitbě hodně vytrvalosti, síly a Božího požehnání! A to jak během vánočních svátků, tak i v novém roce
2021, který chceme v naší farnosti slavit
jako Rok manželství a rodiny.
Jsem s pozdravem!
P. Pavel Lacina, farář
13

3/2020

Kovalovický zpravodaj

KNIHOVNA
Vážení čtenáři.
Letošní podzim a zima nám čtenářům nepřeje. Nepřístupná
knihovna – covid + stavba – v době, kdy je na čtení příjemný
čas. Snad už bude líp a budete si moci přijít vybrat knížky sami.
Zatím ještě v provizorních prostorách. Ale na jaře snad už
budeme v nové knihovně. V dnešní době vychází krásné knihy
pro děti. Pod stromečkem určitě nějakou najdou. Přesto si
v knihovně také vyberou.
Co má klokan ve vaku – v knížce se děti dozví jak zvířata
vychovávají svá mláďata.
O létajících strojích – pohádky z povětří
Bajky z farmy zvířat – příběhy farmáře Metoděje, jeho rodiny
a zvířátek.
S dráčkem do pravěku – přečtěte si jaký byl výlet do pravěku
malého Vojty a dráčka Brontíka.
Terka a její jednorožec - Věříte, že existují jednorožci? Terka ano.
A život je hned zajímavější. Divčarka – Klára vyrůstá jako obyčejná
dvanáctiletá dívka. Nečekaně zjistí, že tak docela obyčejná není.
Dokáže totiž mluvit se zvířaty.
Vyčůránci – čtyři knízky o desetiletých dvojčatech. Jakub
a Matěj dávají zabrat celé rodině. I tady je legrace nejlepší řešení
všech průšvihů.
Háčkované doplňky – Základy háčkování a se vzory ke zhotovení
dekoračních předmětů a módních doplňků.
Vánoce na míru; Ozdobné balení dárků - Dvě knihy návodů na
14

originální dekorace, ozdoby, květiny i balení dárků.
Ludvíková Jitka. Devět let natvrdo; Dotek minulosti;
Nebezpečná hra; Osvícení zoufalého muže; Zkrocení mlsného
muže; Zakázané uvolnění.
Třeštík Michael – Ledaže se pletu; Jen aby, řekla moje žena;
Chceš-li rozesmát pána boha.
Gillerová Katarína – oblíbená slovenská autorka. Několik knih
máme i v knihovně – Kroky v dešti; Život plný iluzí; Dubnové
slunce; Zapomeň na minulost; Konečně se rozhodni.
Körnerová Hana Marie – Ve stínu erbu; Znamení hada;
Pozlacená klec; Hlas kukačky; Heřmánkové údolí; Děkuji
sestřičko; Prosím vás, sestřičko.
Vondruška Vlastimil – Ďáblův sluha; Dračí náhrdelník; Dýka
s hadem; Ještě že nejsem kat; Králův dluh; Krev na kapradí;
Znamení Jidáš; Smrt ve Vratislavi; Křišťálový klíč.
Marsonsová Angela – Ďábelské hry; Němý křik; Otevřený hrot;
Pokrevní pouta; Skryté karty; Zlámané kosti; Tichá modlitba.
Napínavé detektivky anglické autorky vás nenechají vydechnout.
Bryndza Robert – Dívka v ledu; Noční lov; Chladnokrevně; Do
posledního dechu; Smrtící tajnosti; Temné hlubiny.
Potřebujete si oddechnout, zasmát se, pobavit? Sáhněte po
některém díle Aristokratky. Autor Evžen Boček je kastelánem na
zámku v Miloticích. Napsal a vydal už pátý díl. Věřím, že bude
u čtenářů stejně úspěšný.
Příjemné chvíle s knížkou přeje Milada Terberová
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MYSLIVCI
MYSLIVECKÁ BILANCE LETOŠNÍHO ROKU
ANEB ČÍM PŘILEPŠIT DIVOKÉ ZVĚŘI V ZIMĚ
Letošní podivný rok se blíží svému
konci… Změnil život celé naší společnosti a lze jen doufat, že to není na trvalo.
Jako všichni ostatní, i myslivci se snažili i
nadále plnit své dosavadní povinnosti. V
létě jsme odchovali několik stovek bažantích kuřat, zajistili jsme krmivo pro zvěř
na zimu a od září jsme začali zvěř přikrmovat, aby si zvykla chodit ke krmelištím a byla lépe připravená na nedostatek
potravy v zimě. Teď v listopadu jsme navštívili mateřské školky v Kovalovicích a
v Pozořicích, abychom opět načerpali z
dotazů dětí inspiraci. A děti nás – jako
obvykle – nezklamaly.
Dotaz: Čím se živí drobná zvěř a srnčí
v zimě? Čím jim lze v zimě přilepšit?
Odpověď: Zima je pro zvěř stále problematičtější – na polích nenacházejí
kromě ozimů a řepky, která je pro ni jedovatá, prakticky žádné jedlé zbytky, protože dnešní zemědělské stroje sklízejí stále efektivněji. Zvěř nemá prakticky žádné
vhodné úkryty. Remízků a lesíků, kde by
mohly růst plevele, jejichž semena mohou v zimě sloužit za potravu, keře jako
ostružiny, jejichž listí tvoří v lesním prostředí značnou část stravy srnčího i zajíců, a stromy, jejichž plody tvoří podstatný
podíl potravy zvěře na podzim a jejichž
výhony zvěř v zimě nutně potřebuje, je
příliš málo. To, co zbývá v zimě z trávy,
postrádá základní živiny. Byliny totiž na
zimu stahují všechno cenné do kořenů a
uschlá nadzemní část je prakticky už jen
kostra z celulózy, která zvěři nestačí ani k
přežití. To si strom dovolit nemůže. Když
má na jaře obrazit, potřeboval by spoustu
vody a energie na to, aby dostal živiny z
kořenů do konců větviček. Proto drtivá
většina stromů ukládá na podzim důležité živiny do pupenů a výhonů. Zvěř je v
zimě okusuje, tím získává látky nezbytné
k přežití a nutí stromy růst do výšky.
Z výše uvedeného je zjevné, že zvěř se
přizpůsobuje svému životnímu prostředí
a toto přizpůsobení se týká i symbiotické mikroflóry v zažívacím traktu zvířat i
ptáků. Zvěř tedy není schopná dost dobře
strávit nezvyklou potravu a trvá jí delší
dobu, než si na takovou potravu zvykne.
Větší množství nezvyklé potravy způsobuje zvěři zažívací problémy, které mohou vést i k oslabení a k úhynu postiženého jedince. Navíc má řada potravin ve
venkovním vlhkém a nečistém prostředí

tendenci hnít a plesnivět a hladovějící
zvěř často nic jiného nenachází.
To jsou důvody, proč je třeba zvěř v
zimě přikrmovat velmi obezřetně. Základem přikrmování musí být objemné
krmivo, totiž kvalitní seno, jehož vlákninu zažívací trakt zvěře nutně potřebuje i
během zimy, aby nedošlo k překyselení
organismu. Jako doplňující krmivo se
zvěři předkládá jádro, tj. obilí, v případě
srnčí a zaječí zvěře především ječmen a
oves, u bažantů především pšenice a kukuřice. Jídelníček dotváří malé množství
šťavnaté potravy, což může být mrkev,
řepa, čerstvá i sušená jablka, zelí, kapusta, brokolice nebo kedlubny. Bažanti a
divoké kačeny se nadšeně pustí např. i
do rozmraženého hrášku a nepohrdnou
ani dýněmi. U všech těchto potravin ale
platí, že se nic nesmí přehánět. Než si
zvěř zvykne na dané místo chodit, potrava tam jednorázově uložená se v každém
případě zkazí.
Co do krmelců v žádném případě nepatří, je staré pečivo. V jeho případě je i
tak zvýšená pravděpodobnost, že jde o
potravinu chycenou plísní. Kvasné procesy, které i zdravotně nezávadné pečivo
způsobí v zažívacím traktu zvěře, mohou mít pro zvěř i fatální následky. A to
se týká i černé zvěře, které se často staré
pečivo předkládá v přesvědčení, že když

se jím krmí domácí vepři, je to vhodné
krmivo i pro divočáky. K tomu je třeba
říct, že zatímco domácí vepři jsou takto
krmeni prakticky celý život, pro divoká
prasata je to potravina nezvyklá.
Zájem o krmení zvěře je sympatická
snaha pomoci zvěři v zimě, vždy je však
nutné pečlivě zvážit, co se zvěři takto nabídne, aby dobře míněné úsilí nevedlo k
negativním následkům.
Vzhledem k tomu, že se blíží závěr
roku se všemi s tím spojenými oslavami, rádi bychom všem čtenářům popřáli
krásné svátky a připomněli, že k slavnostní tabuli v českých zemích od nepaměti
patřila i zvěřina. Pro kuchaře/kuchařku
byla divoká kachna, divoký králík, zajíc,
bažant, divočák, srnčí nebo vysoká vždy
skvělou příležitostí, jak ukázat své umění.
Ať zvěřinové paštiky, zvěřina jako hlavní chod, polévky či předkrmy ze zvěřiny
nebo různé speciality a delikatesy, pokrmy ze zvěřiny vždy dodaly slavnosti punc
výjimečnosti. Těm z Vás, kdo milujete
tradice a výzvy, Myslivecký spolek Viničné Šumice – Kovalovice nabízí možnost
odkoupení ulovené srnčí zvěře.
A konečně všem dohromady přejeme,
aby byl nový rok znatelně lepší, než byl
ten právě končící…
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
LISTOPAD, PROSINEC
Blahopřejeme všem našim jubilantům,
přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu
hodu do dalších let.
Doubková Mária
Plevová Hedvika
Lvová Drahomíra

60
85
85

V naší obci je v době vydání zpravodaje přihlášeno 666 obyvatel. Mezi nimi jsou i noví občánci, narození v tomto roce,
které mezi nás vítáme a do života jim přejeme jen to nejlepší.
Tadeáš Kousal
Eliška Zouharová
Jan Titz
Václav Zoder

Úmrtí v roce 2020
Obecní zastupitelstvo všem zesnulým děkuje za práci,
p
kterou za svého života vykonali, jak pro své blízké, tak i pro nás ostatní.
Lozrtová Františka
Richterová Milada
Mrázková Anna
Mazalová Anna

1.1.2020
22.1.2020
31.1.2020
10.8.2020

Gillíková Marie
Večeřová Ludmila
Bína Karel

29.9.2020
3.11.2020
7.11.2020
Odpočívej v pokoji…

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU A JEHO OKOLÍ.
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