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SLOVO STAROSTY
prostředí s výbornou atmosférou, vešla do historie Kovalovic jako
Petropavlovské hody s největší večerní návštěvností, cca 720 platících návštěvníků! Byl to nádherný pohled po těch všech omezeních a zákazech opět vidět výborně se bavící osazenstvo. Jsem
rád, že si to všichni přítomní náležitě užili.
Věřím, že už tradičně bez zákazů proběhnou další podzimní
kulturní akce, jako je Martinský lampionový průvod 12. 11. 2021
a předvánoční setkání u kapličky.
Dne 14. 11. 2021 odpoledne ještě proběhne Vítání občánků v kulturním sále zařízení obce. Jen z důvodu absence minulých obřadů
rozdělíme pozvané na dvě skupiny, z důvodu velkého počtu dětí.
Náročná investiční akce Rekonstrukce úřadu včetně umístění
budov je minulostí, co nás čeká za investiční akce dál?
Máme požádáno o dotaci z Národní sportovní agentury na II. etapu
dokončení Multifunkčního hřiště v areálu biotopu. Zatím nevíme,
zda jsme uspěli.
Připravenou žádost o dotaci máme na Modernizaci obecního
rozhlasu v rámci protipovodňového opatření obce Kovalovice.
Čekáme na termín vyhlášení výzvy!
V rámci výstavby 8 RD v lokalitě Louky (vedle bývalého areálu
družstva), zbývá provést veřejné osvětlení. V zemi jsou položeny
chráničky a uzemnění, musí se protáhnout el. kabel a postavit
sloupy se světly.

Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou za námi, děti zasedly do školních
lavic. Doufám, že školní rok bude tentokrát probíhat bez omezení
kvůli covidu-19.
Vrátím se ale v krátkosti do měsíce června, kdy v naší obci
probíhaly po roční pauze Petropavlovské hody. Využili jsme této
příležitosti a nachystali jsme „den otevřených dveří“ zrekonstruovaných prostor budov obecního úřadu! (Z důvodu pandemie se
neuskutečnilo slavnostní otevření). Připravili jsme k prohlídce
opravené prostory budovy úřadu, kulturního zařízení, hasičské
zbrojnice, a musím s potěšením konstatovat, že zájem o prohlídku byl obrovský! Děkuji všem, kteří nám pomáhali s přípravou
občerstvení, pečením koláčů, cukroví, slaných pochoutek, přípravou pomazánek, nebo zajišťovali občerstvení, hudbu, obsluhovali
návštěvníky, místní i přespolní, kteří přišli „omrknout“ či zhodnotit výsledek rekonstrukce.
Děkuji také všem jednotlivcům či podnikatelům, kteří věnovali při
rekonstrukci některé zařízení či vybavení do úřadu, požární zbrojnice a letního areálu. Moc nám to pomohlo a velice si toho vážím!
Také stárci přidali ruku k dílu (a patří jim za to také velké poděkování) a nebylo to lehké, v novém areálu se zorientovat, neboť
po léta naučené postupy šly stranou. Každopádně vše se zvládlo
a tato kulturní událost, která se konala po roční odmlce a v novém

1

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ		
Časté dotazy směřují, co s využitím plochy po obecním domě
vedle „Placu“. Na výstavbu budovy s obchodem, byty a garáže pro
obecní stroje dotace nebyla přiznána. Asi je to tak dobře, protože
obě akce (s Rekonstrukcí úřadu) bychom finančně nezvládli. Zatím vyčkáváme na vhodnou a hlavně finančně zajímavou dotační
výzvu. Není vyloučeno, že v příštím roce provedeme alespoň základovou desku s uložením vnitřních rozvodů.
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Komplexní pozemkové úpravy se snad již blíží ke konci, tak bychom závěrem roku mohli začít s projednáváním nového územního
plánu obce.
Přeji Vám krásné podzimní dny, pokud možno s co nejmenšími
covidovými komplikacemi.
				
Milan Blahák - starosta

PŘED A PO REKONSTRUKCI
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ZASTUPITELSTVO
USNESENÍ ZÁPISU Č. 18/2021
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 27. 5. 2021
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni:
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Marka Kousalíka a Stanislava Pernicu
– usnesení č. 1/18/21
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje program zasedání
- usnesení č. 2/18/21
• schvaluje účetní závěrku obce Kovalovice za rok 2020, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce		
-usnesení č. 3/18/21
• schvaluje dle zák.č. 250/2000 Sb.§ 17 v platném znění závěrečný účet obce za rok 2020, a to bez výhrad - usnesení č. 4/18/21
• schvaluje účetní závěrku MŠ Kovalovice, příspěvkové organizace za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s jejím celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
-usnesení č. 5/18/21
• schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční
banka, a. s., jejímž předmětem je přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 500 000,– - (slovy: pětsettisíckorunčeských), za účelem pořízení vnitřního vybavení, splatného do
10let od podpisu smlouvy, s úrokovou sazbou odvozenou od
1M PRIBORU.“
- usnesení č. 6/18/21

• schvaluje záměr obce, pronájem (výpůjčka) části pozemku
282/1 k.ú. Kovalovice o výměře 1,36 m2 ve vlastnictví obce na
pronájem Z-boxu (zásilkovny) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o umístění Z-Boxu.
-usnesení č. 7/18/21
• schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace s TJ Sokol Kovalovice na úhradu neinvestičních výdajů
budovy sokolovny ve výši 30.000 Kč
-usnesení č. 8/18/21
• bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2 dle přílohy 		
–usnesení č. 9/18/21
• schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy 		
-usnesení č. 10/18/21
• schvaluje nájemní smlouvu na obecní byt mezi obcí Kovalovice
a firmou Bukoma, s. r. o.na období od 1. 7. 2021 – 31. 7. 2022,
výše nájmu je stanovena na 5000/měsíc, energie hradí nájemce.
-usnesení č. 11/18/21
• schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě za jednorázovou úhradu 10.000 Kč v obecních
pozemcích p. č. 616/114, 1004/37, 666/176 v k.ú. Kovalovice. 		
–usnesení č. 12/18/21
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák‑starosta

USNESENÍ ZÁPISU Č. 19/2021
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 19. 8. 2021
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Šmerdová Jitka, Jiřina Kotvrdová
Zvolilo: - zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Petra Filipa a Jana Blahu
– usnesení č. 1/19/21
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje program zasedání
- usnesení č. 2/19/21
• schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 848/12 k. ú. Kovalovice o výměře 488 m2 v lokalitě Louky, 1/3 pozemku ve vlastnictví R. M. za 10 000 Kč, 1/3 pozemku ve vlastnictví V. CH.
mladšího za 1 Kč a 1/3 pozemku ve vlastnictví V.CH. za 1 Kč.
Poplatky uhradí obec.
-usnesení č. 3/19/21

• schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. PR-001030067582
-MOPR o zřízení věcného břemene na přípojku NN Ondráček
na parcele 278/1 k. ú. Kovalovice – venkovní vedení NN za
jednorázovou úhradu 2 000 Kč
-usnesení č. 4/19/21
• bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 dle přílohy		
–usnesení č. 5/19/21
• bere na vědomí informace o podání žádosti o dotaci na dokončení víceúčelového hřiště v areálu biotopu (osvětlení, oplocení, přístupový chodníček) z Národní sportovní agentury,
podprogramem „Kabina“.
–usnesení č. 6/19/21
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák‑starosta

MŠ KOVALOVICE
PRÁZDNINOVÉ OKÉNKO DO MŠ KOVALOVICE
Hned po posledním červnovém dni, kdy se děti v naší školce
scházely na prázdninovém pobytu v Žabičkách, jsme zahájili přípravné práce před malováním třídy Berušek. Nejdříve zaměstnanci, potom i rodiče se zapojili do škrabání mnoha vrstev výmalby na stěnách i stropu. Najednou jsme se přestávali divit
malířům, že již odmítají třídu vymalovat… Po odstranění výmalby se ukázala původní omítka s tehdejšími ornamenty, zejména
v rozích místnosti, a také uprostřed stropů byl krásný vzor se
směrovou růžicí označující světové strany. K dalším prašným činnostem ještě patřilo vysekávání drážek do zdi a umístění husích
krků pro rozvedení síťové kabeláže. Vzhledem ke stavu původní
omítky, která byla na mnoha místech lokálně opravovaná, jak po
instalaci nového elektrického vedení, tak i po opravách vznikajících

prasklin, bylo nutné na zeď plošně nalepit perlinku a natáhnout
novou fajnovou. Tohoto úkolu se perfektně zhostila místní stavební firma Velpek pod vedením pana Kousalíka a za pouhých
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pět dní jsme se již mohli těšit z nových omítek v Beruškách! Na
malíře jsme se už nedočkavě těšili, protože se konečně začínala
třída „rýsovat“. Nové linoleum a obroušení dřevěných lišt – to už
byla třešnička na dortu a mohli jsme stěhovat nábytek! Protože se
v této třídě zaměřujeme na logopedickou podporu dětí, nechali jsme
na zeď nalepit velké zrcadlo, před kterým posilujeme obličejové svaly, jazyk a pusu. Děti tak lépe napodobují oromotorická cvičení.

2/2021

A jak se třída podařila? Přijďte se podívat
a posuďte sami – jste
srdečně zváni.

😊

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ KOVALOVICE
Jednoho slunného červencového pátku dorazil na školkovou
zahradu pan Kaluža s velkým bagrem. Možná se to ani nezdá, ale
hrubé terénní úpravy trvaly celý jeden den poctivé práce! Na zahradě tak vznikly dvě terasy oddělené svahem, který je nejprudší v jeho střední části, aby sloužil v zimě na sjíždění na bobech
a sáňkách. Ještě ve svahu, ale na jeho okrajích, budou dřevěné
prvky, jeden určený k přelézání různých výšek akátových kulánů, tzv. „balanc“ na procvičování rovnováhy a druhým je šplhací
rampa s lanem, která vyústí do chýše z převislých habrů.
Již nyní je hotová kuličkodráha – je to soustava korýtek, která
může v létě sloužit i k hrátkám s vodou. Těsně před dokončením
je mlhoviště, pozorovatelna a dřevěné didaktické panely. K mlhovišti byla dovedena změkčená voda z budovy MŠ. Na zahradním
domku budou upraveny okapy tak, aby byl zajištěn odchyt dešťové vody z jeho střechy. Touto vodou budou děti zalévat rostliny na
vyvýšených záhonech, stromy či keře v zahradě a pokojové květiny v interiéru školy. Čistou dešťovou vodu využijeme i k různým
pokusům s vodou nebo na vodní hrátky v dřevěných korýtkách.
S tatínky jsme zorganizovali čtyři brigády a postavili spodní
stavbu jízdní dráhy na kola a odrážedla. Ta se nachází kolem borovice, na které je umístěna pozorovatelna. A že naši tatínci jsou
opravdoví šikulové, ocenili i stavební odborníci! Dvě horní finální vrstvy z EPDM povrchu natáhla firma 3D PROGRAM, s. r. o.
z Otrokovic. Tatínci se podíleli i na nátěru nových plotových latí
z modřínu, které budou montovány na jaře, abychom je ušetřili
negativnímu působení počasí alespoň během jedné zimy. Kovovou konstrukci plotu nově zrekonstruovala firma DULAPS z Kovalovic.
Určitě vás nejvíce zajímá, kdy bude zahrada hotová? Začátkem
října by mělo proběhnout předání zahrady s tím, že budou sepsány nedodělky, které budou dokončeny do poloviny října. Jedná
se hlavně o výsadbu alejových stromů, které se vysazují až v říjnu
a na nich závislý dosev trávníku v okolí těchto stromů.
Tak budeme všichni držet palce a přát si, aby to vyšlo.

😊

PODĚKOVÁNÍ OBCI, RODIČŮM A SPONZORŮM

Srdečné poděkování patří obci Kovalovice, která mateřské škole
poskytuje nejen veškeré provozní náklady, ale i další výdaje nad
rámec rozpočtu, ze kterých zajišťujeme další rozvoj školy. V letošním roce 2021 se jedná o spoluúčast dotace v plné výši 100 000 Kč
na přírodní zahradu a rekonstrukci plotu pod zahradou ve výši
50 000 Kč. Velmi si vážíme podpory a dobré spolupráce s naší obcí.
Upřímně děkujeme všem rodičům, kteří pomohli vybudovat
spodní stavbu jízdní dráhy pro děti na zahradě MŠ. Spolupráce
s vámi byla velmi milá a radostná. Našli jste si čas a přišli jste
pomoci fyzicky, mnozí jste podpořili dílo finančně nebo jakkoliv
jinak. Za to, co jste dokázali, vám patří opravdové uznání.
Osloveným místním firmám - Zakovo, Bukoma, Sapin a Kovošrot Kovalovice, patří velké díky za projevenou podporu, vstřícnost, finanční dar nebo materiální pomoc na novou jízdní dráhu
na kola, koloběžky a odrážedla. Velmi si vašeho přístupu ceníme.

Díky vám rodičům a díky obci a sponzorům se toto dílo podařilo uskutečnit. Máte dobré a štědré srdce, a to je krásné znamení
a příklad pro nás všechny.
Za kolektiv MŠ Kovalovice, Bohdana Vlčková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
CO BYLO
„PŘÍRODA NA DOSAH“ - DOTACE JMK NA ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY

První část projektu se nám podařila naplnit v rámci plánu „do
puntíku“. Strávili jsme celý týden v krásném prostředí pracoviště Jezírko (patřící pod školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Lipka) a měli tak příležitost své bádání uskutečnit v plném rozsahu.

„Les jako ekosystém, voda jako zdroj života živočichů i rostlin“:
Seznámili jsme se s hmyzí populací a důležitostí její ochrany
v rámci ekosystémů, dalším tématem byla nerovnováha - vodní
zdroje - ekologické dopady.
„Hmyz a ptáci - jako „kosí bratři!“
Vzhledem k „opatřením“ jsme byli nuceni další náplň projektu přehodnotit, přesto se nám však podařilo udržet hlavní tematické pilíře.
Projekt jsme fyzicky „po uvolnění opatření“ zaměřili na biotop
v blízkosti školy. Školní sad se pro nás stal přírodní učebnou, ve
které jsme měli neomezené možnosti. Poskytl nám možnost sledovat hmyzí populaci, stromy a jejich plody. Zde jsme bohatě využili veškerých pomůcek, které jsme měli příležitost pořídit - knihy, hry, sady dřevěných pomůcek, sady skládaček, přírodovědná
edukační pexesa.
„Motýlí zahrádka“
Mít praktickou zkušenost a sledovat na vlastní oči proměnu
housenky do honosně vypadajícího motýla nám umožnila „motýlí zahrádka“.
Zde se nabízela široká variabilita zpracování tohoto tématu,
která se nám promítala do všech ročníků i v rámci integrovaných
předmětů. Vyvrcholením tohoto pozorování bylo vypuštění
motýlů do volné přírody.
„Na ptáky jsme krátký“
Co všechno jsme viděli a zažili? Setkání s ornitologem - odchyt
ptáků, jejich ochrana a péče o ně, vliv života hmyzu na život ptáků, dopady na život lidské populace. Badatelské dny založené i na
průzkumu vodního toku - práce s lupami, obeznámení s prostředím biotopu s výskytem chráněných druhů rostlin a hmyzu. Využili jsme materiál - publikace o ptácích, plyšoví ptáci s identickým
hlasem, didaktické hry, lupy, psací potřeby, pracovní desky atd.
Žáci získali nový pohled do oborů ornitologie a entomologie,
nacházeli souvislosti a provázanost jednotlivých přírodních jevů,
objevovali vzácnou symbiózu flóry i fauny.
Jsme rádi za příležitost, která nám prostřednictvím projektu
byla poskytnuta. Tento projekt napomohl i k ucelení systematické
práce učitelů při badatelské výuce, tvorby určité struktury metod
a forem v rámci týmové práce.
Hana Kleisová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČAL…

Ve středu 1. září jsme slavnostně přivítali naše prvňáčky na
společném setkání i s jejich rodiči, se starostou Viničných Šumic
panem Josefem Drápalem a Kovalovic panem Milanem Blahákem a dalšími hosty. Přejeme našim prvňáčkům co nejvíce příjemných dnů strávených v naší škole.
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VČELAŘSKÝ KROUŽEK
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včely? Je to tak. Včelařský kroužek má v naší škole již několikaletou tradici. Díky dotacím z JMK se nám podařilo postupně kroužek vybavit jak včelkami tak pomůckami. Náš zřizovatel nám vybudoval kompletní zázemí i s klubovnou na obecním pozemku
u hřiště pod lesem a díky péči obecních zaměstnanců je toto mís-

Ve čtvrtek 16. 9. se poprvé po dlouhé době sešli naši malí včelaříci ve svém kroužku. Kroužek vede zkušený včelař pan Josef Brtník, který má našim dětem co předat. První schůzka proběhla,
kde jinde, u našich včeliček. Jak že? Vy nevíte, že máme školní
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to vždy připraveno na setkání našich dětí u školních včeliček. Naše
včelaříky čeká spousta práce: v jarních a letních měsících všechny
praktické činnosti u včel a se včelami a v podzimních a zimních

2/2021

měsících pak povídání o životě včel, o tom, jak se o ně nejlépe starat, pročítání knížek, časopisů, sledování výukových videí. Přejeme
našim malým včelařům, ať se jim práce u včel líbí a daří.

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ

Průběžně, po celý školní rok se věnujeme různým preventivním
tématům, věnujeme prevenci čas ve vyučování, zveme si odborníky na besedy, diskutujeme. Také nacvičujeme, jak bychom se zachovali, kdyby ve škole nastala nějaká mimořádná situace, která
by ohrozila naši bezpečnost. Letos nám s nácvikem evakuace při
možném požáru pomohl pan npor. Roman Jahoda, velitel hasičské stanice Pozořice, a to formou prověřovacího cvičení. Vše probíhalo tak, jako kdyby šlo o skutečné nebezpečí požáru ve škole.
Nebyl to příjemný pocit, až do chvíle, než jsme si mohli říct, že se
jedná o nácvik. Ale bylo to potřebné, je nutné vědět, co mám dělat, kam jít, jak se chovat… Děkujeme jednotkám HZS JMK z hasičské stanice Pozořice a našim pánům ze Sboru dobrovolných
hasičů a jednotky obce Viničné Šumice. Byli jste u nás rychle!

PREVENTIVNÍ PROGRAM HASÍK

Na prověřovací cvičení navázal preventivně výchovný vzdělávací
program „Hasík“, který pro všechny naše třídy připravili a provedli
pánové plk. Václav Kovář a nadstrážmistr Jiří Malík. Povídali dětem,
kde všude hasiči zasahují, že to nejsou jen požáry, kde je našich záchranářů potřeba. Ukázali dětem výstroj, masku, dýchací přístroj,
řekli jsme si, jak správně přivolat pomoc, když už vytočím správné
telefonní číslo, jak budu komunikovat, popisovat místo, jak se zachovat, když vzplane oblečení, jaká je první pomoc při popáleninách atd.
Děti beseda tak zaujala, že je paní učitelky jen obtížně odváděly zpět
do třídy. Ale další děti již čekaly a pánové trpělivě vysvětlovali a ukazovali… Už teď se těšíme na další setkání. A třetí, poslední, proběhne
formou návštěvy u profesionálů. Děkujeme.
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JAK JSME PEKLI ŠTRÚDLY

Umíte péct štrúdly? My ano! Na naší školní zahradě se letos
urodilo hodně jablek, a protože už máme vyzkoušeno, že pečení
naše děti baví, jde jim od ruky a navíc je to báječná aktivita na
rozvoj kooperace a komunikace, tak jsme do toho šli! Naši páťáci
a páťačky jabloň pro ostatní mladší spolužáky očesali a pustili
jsme se do práce. V naší nové půdní nástavbě máme skvělou přírodovědnou učebnu a její součástí je i vybavení pro vaření a pečení. Škola voněla jablky a skořicí ještě několik dnů a my všichni
jsme si to báječně užili.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE…
ZMĚNY VE VÝUCE INFORMATIKY,
DIGITÁLNÍ KOMPETENCE VE VÝUCE

paní speciální pedagožka v základní škole. Náš kolektiv se letos nově
rozšířil i speciální pedagožku - logopedku v mateřské škole.

Rozhodli jsme nastavit náš školní vzdělávací program podle nově
upraveného Rámcově vzdělávacího plánu, a to již od 1. září 2021. Zařadili jsme se tak mezi 787 škol (z celkových 4214 základních škol),
které s upravenou výukou začnou o dva roky dříve, než je stanovená
povinnost s touto výukou začít. Máme k tomu ideální podmínky –
výborně vybavenou novou IT učebnu i dobře vybavené třídy. Zahajujeme výuku informatiky již od 3. ročníku, digitální kompetence se
budou prolínat i do ostatních tříd v různých předmětech.

CELOROČNÍ PROJEKT BEZPEČNÁ ŠKOLA

Téma bezpečí nás bude provázet po celý školní rok, chceme se
věnovat ochraně zdraví, bezpečnosti, nezapomeneme na kyberšikanu. Plánujeme setkání a besedy s hasiči, policisty, zdravotníky
a sociálními pracovníky.

ZAPOJENÍ DO AKTIVIT MAP ŠLAPANICE

Jsme přihlášeni do aktivity „Venkovní učení spojené s kolegiální
podporou učitelů“. Jedná se o semináře vedené lektorkou z nadace
Tereza, mentorské návštěvy přímo u nás ve škole, společná setkání
pedagogů ke sdílení dobré praxe a výměně zkušeností.

PROJEKT ŠABLONY III.

Pokračujeme v naplňování aktivit projektu Šablony III. Čekají nás
projektové dny ve škole i mimo školu, i nadále s dětmi pracuje naše
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„Den otevřených dveří“
zrekonstruovaných prostor
budov obecního úřadu a také
tradiční Petropavlovské hody.
Velké poděkování všem, kteří pomáhali s přípravou občerstvení,
pečení koláčů, cukroví, slaných pochoutek, pomazánek nebo
zajišťovali občerstvení, hudbu a obsluhovali návštěvníky
místní i přespolní.
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Rozvíjet technické dovednosti a manuální zručnost našich dětí
budeme průběžně díky aktivitě Polytechnika v družinách. Na
konci školního roku vše završí prezentace naší družiny na jarmarku MAP. Další formou podpory školních družin je sdílení
dobré praxe vychovatelek, kterého se také pravidelně účastníme.
Každý rok přispíváme do literární a výtvarné soutěže. Myšlenkou letošní soutěže je téma: „Já a svět kolem mne“. Děti a žáci
mladší kategorie budou malovat a psát na vybrané téma, starší
žáci mohou tvůrčím způsobem na vybrané téma vytvořit komiks,
nebo zpracovat krátkou video-reportáž.
Uvítali jsme kabinet inovativních metod – vzdělávání pedagogů formou seminářů, webinářů aj.
Ředitelé škol se setkávají každého půl roku nad tématy legislativních
změn, výkazů, vyhlášek, zároveň sdílení dobré praxe ze zkušeností škol.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Věříme, že se nám letos podaří splnit všechny sportovní aktivity
víceboje. Doufáme, že budeme moct bez omezení cvičit a sportovat.

LES VE ŠKOLE A GLOBE

I v letošním roce jsme přihlášení do zmíněných projektů. Les
a přírodu máme rádi a rádi ji využíváme a moc se těšíme na venkovní učení, aktivity v přírodě, pohyb a zábavu.
Přeji všem dětem i jejich rodičům jménem všech zaměstnanců
školy příjemný nový školní rok, bez omezení, prožitý ve zdraví
a s pocity radosti ze společné práce.
Olga Růžičková, ředitelka školy.

SOKOL
NĚKOLIK SLOV O ČINNOSTI TJ SOKOL KOVALOVICE
Letošní rok byl pro sportovní akce mnohem příznivější než ten
loňský. Přesto, že bylo nutno respektovat určitá omezení, podařilo se nám v 1. pololetí úspěšně realizovat jak Pochod osvobození,
tak tradiční výpravu do hor, na Šumavu.
V měsíci červenci jsme se zúčastnili tradičního nohejbalového
turnaje ve Viničných Šumicích, který měl být původně realizován
pro seniory 50+, čemuž jsme přizpůsobili věkové složení mužstva. Turnaj byl pak změněn na otevřený, takže z osmi přihlášených byla pouze dvě mužstva seniorská. Nicméně i tak považujeme naši účast za úspěšnou. Umístili jsme se na 5. místě, těsně
o bod za druhým seniorským týmem.
Naší nejvýznamnější akci po prázdninách byl 5. ročník Sportovního atletického dopoledne pro děti, který se uskutečnil 4. září.
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Předchozí 3 roky pro nás nebyly moc příznivé. Mimo ten loňský,
nerealizovaný, nás na těch předchozích dvou zradilo počasí, což
se projevilo na nízké účasti. Letošní ročník byl skutečně velmi
úspěšný, počasí nám konečně přálo, takže účast 47 dívek a chlapců nás velmi příjemně překvapila.
Soutěžící byli rozděleni do 4 věkových kategorií (předškoláci,
mladší, starší a ještě starší žáci), přičemž kategorie předškoláků
měla svoje disciplíny (opičí dráha, hod na cíl, odrážedla, skok do
dálky z místa a běh na 50 m) a žákovské kategorie trochu jiné
(hod krikeťákem, skok do dálky z místa, střelba ze vzduchovky,
běh na 50 m a běh na 300 m).
Zde jsou výsledky:
Předškolačky: Kamila Kalužová, Beata Chamrádová, Nikola Kalužová
Mladší žákyně: Nikola Křížová, Dorota Petrová, Dara Plevová,
Starší žákyně: Lamaczová Darina, Nela Plevová, Lamaczová Martina,
Ještě starší žákyně: Klára Štanglová, Lucie Krejčí, 3. místo není,
Předškoláci: Adam Dulík, Vít Pokladník, Jakub Titz,
Mladší žáci: Pavel Herbert, David Sehnal, Jakub Pernica,
Starší žáci: Ondřej Duda, Šimon Kaláb, Jan Luskač,
Ještě starší žáci: 
Daniel Blahák, Tomáš Sehnal, Josef Šmerda,
Adam Martauz (dvě třetí místa).
Věříme, že, přes drobné zdržení při hodnocení výsledků, odcházeli
všichni účastníci spokojeni, odměněni diplomem a sladkou cenou.
Závěrem je třeba poděkovat sponzorům, a to Věrce Koudelkové
a Věrce Blahové za příspěvek na občerstvení a odměny pro soutěžící.
Další fotky je možno shlédnout na: www.zonerama.com/sokolkovalovice.
Zpracoval: Miroslav Vlach

HASIČI KOVALOVICE
Letní prázdniny jsme všichni společně zahájili Petropavelskými
hody, které jsme spolu s kovalovskými stárky tradičně uspořádali
první prázdninový víkend. Letošní hody byly o něco náročnější na
přípravu a organizaci, jelikož jsme měli to potěšení slavnostně otevřít
nově zrekonstruovanou požární zbrojnici, spolu s novými prostory
Obecního úřadu, knihovny, kulturního sálu a venkovních prostor.
Při příležitosti slavnostního otevření požární zbrojnice jsme požehnali naše nové prostory, hasičskou techniku, vozidla a prostředky,
které používáme k naší činnosti a zajištění ochrany obyvatel Kovalovic. Tohoto úkolu se ujal náš pan farář Pavel Lacina, za což mu srdečně
děkujeme. Během dopoledního programu po slavnostní mši svaté,
proběhla prohlídka nových prostor zbrojnice a naší techniky. Velmi
nás potěšil velký zájem návštěvníků, kteří se přišli podívat a třeba
prohodit pár slov s členy sboru a zásahové jednotky. V zasedací
místnosti zbrojnice si pak starší občané a rodáci mohli zavzpomínat
u vystavených kronik, fotografií a historické dokumentace SDH Kovalovice, na dobu dávno i nedávno minulou. Jsem velmi rád, že jsme

mohli tento slavnostní den společně oslavit a také tímto všem členům
SDH poděkovat za přípravu jak hodů, tak i dne otevřených dveří na
naší zbrojnici. Všem návštěvníkům bych chtěl poděkovat za milou
návštěvu a slova podpory.
Také je již docela dlouhou tradicí uspořádat pro děti letní tábor
na Říčkách. Nejinak tomu bylo i letos. Krátce po hodech jsme
tedy s dětmi odjeli do hlubin krásné přírody, strávit bezmála týden
tábořením, společnými hrami, koupáním a túrami. Letos se tábora
zúčastnilo 12 dětí. Opět jsme se utábořili na louce pod Kalečníkem,
protože stejně jako vloni nebylo možné se s technikou dostat na
tradiční „Kalužovu“ louku u rozcestí Malá Říčka, „za mostem“.
Nakonec to nebylo na závadu, i tak jsme si letní tábor naplno užili,
plného teplého sluníčka, chladné vody z potoka, táborového
ohně, her a zábavy.
Koncem prázdnin jsme se zúčastnili oslav výročí založení SDH
v Rašovicích, kam jsme zavítali s naší technikou. Oslava v Rašovicích
byla velmi pěkně připravená, zúčastnilo se poměrně hodně okolních
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sborů a také jednotky HZS z Bučovic,
Slavkova a Vyškova. Po slavnostním průvodu proběhlo spousta zajímavých ukázek, prohlídka vystavené techniky, netradiční, ale vtipně provedený zásah dětí SDH
Rašovice, ukázka zásahu místní jednotky
z Rašovic, velmi zajímavá ukázka zásahu
při dopravní nehodě provedená jednotkou
z Žarošic. Děti i přihlížející dospělí si mohli
po této ukázce vyzkoušet práci s vyprošťovací technikou na vraku zhořelého automobilu.
I přes to, že hrozila sem tam nějaká ta přeháňka a bouřka, nakonec se vše obešlo bez
vody shora. Aby to nebylo dětem líto, byla
pro ně připravena oblíbená pěnová koupel.
Zásahová jednotka SDH Kovalovice také
nelení a během léta se pravidelně školíme
a procvičujeme vše co je potřebné a nutné
pro provedení úspěšného zásahu, v případě
potřeby. Těsně před prázdninami jsme se zúčastnili zásahu na mimořádné události spojené s tornádem v obcích Hrušky a Moravská
Nová Ves. Tato v našich končinách doposud
nevídaná událost sebou přinesla zkázu obrovských rozměrů, bohužel spojenou se ztrátami lidských životů a také obrovské materiální škody. Zásah si vyžádal vyhlášení
tzv. zvláštního stupně poplachu. Události se
účastnily jednotky snad ze všech koutů naší
republiky, bylo nasazeno velké množství sil

a prostředků z řad hasičů ale i armády. Naše
jednotka vyjela k události dvakrát. Poprvé
hned druhý den, kdy si krizový štáb obce
Hrušky vyžádal účast statika. Prakticky hned
druhý den po události jsme prováděli hodnocení míry poškození a nebezpečnosti přístupu do objektů, případně návrh nouzového
zajištění stability objektů. Při druhém zásahu
byla vyslána na místo celá jednotka, pomáhali jsme s odstraňováním škod na objektech,
porostu a úklidem trosek.
Naštěstí během léta nedošlo k žádné
události, při které by naše jednotka musela
zasahovat v naší obci. I když zazněla
20. září v dopoledních hodinách poplachová siréna, naše jednotka vyjela k nahlášené události, ukázalo se, že jde o taktické
cvičení na místním rybníku, které zorganizovalo vedení HZS Jmk. Jednalo se o zásah
„na vodě“, zaměřený na záchranu osob
z vodní hladiny, vyhledání pohřešované
osoby, poskytnutí první pomoci, resuscitaci. Naše jednotka se na místo události dostavila spolu s jednotkou z HZS Pozořice,
následovaná jednotkou HZS ze Slavkova.
Zásahu přihlížel zástupce IZS z HZS Jmk,
který celé cvičení vyhodnotil jako úspěšné,
i když dílčí věci je vždy třeba procvičovat
a zdokonalovat.
Ing. Jaromír Šmerda, zást.velitele JSDHo

VINIČNÉ ŠUMICE A KOPANÁ DÍL 3.
Letos v říjnu byl měl být připraven pro
zájemce o historii šumické kopané 3. díl
Viničné Šumice a kopaná. Zpracované období zahrnuje ročníky 1990-1991 až 20202021. Materiál je vydáván k 90. výročí
založení první organizované fotbalové
formace SK Viničné Šumice v roce 1931.
Tiskovina je pokračováním předchozích
dílů, jež mapují období od roku 1931 až
do soutěžního ročníku 1989-1990.
Brožura ve formátu A5 bude obsahovat
60 stran s 65 fotografiemi.
Asi nejčtenější bude seznam hráčů. Obsahuje všechny dohledané hráče mužstev

mužů, dorostu, žáků i přípravek. U nich
jsou uvedeny dohledané ročníky, kdy hráli, účast na utkáních a případně i počet
vstřelených branek. Nejstarší hráč je ročníku 1948 a nejmladší ročníku 2014.
Zajímavé mohou být i statistiky mužstev
dle ročníků, přehled trenérů a nástin činností mužstev.
Budou zde i kapitoly o sportovním areálu a řízení oddílu kopané.
Samostatná část je věnovaná ženám
a dívkám, jež mají prvenství v činnosti kopané na obci.
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MYSLIVCI
DOBA VYHAZOVACÍ…
Když jsem svého času využila chvíli volného času k tomu,
abych zašila díru v bílém plastovém pytli od mouky z pekárny,
rozesmála jsem tím svého známého. „Netrap se s tím a vyhoď to,
dám ti jich, kolik budeš chtít…“ Když jsem se bránila, že jednak
využiju čas, jednak předejdu zbytečnému vyhození pytle, pohrdavě nade mnou mávl rukou. Jen zbytky slušného vychování mu
zřejmě zabránily sdělit mi, co si o mně myslí…
Ano, jsem vadná. Než cokoliv vyhodím, třikrát to otočím a přemýšlím, zda by se to nedalo ještě nějak využít. Ne vždy se zadaří, ale
i tak je každý kus odpadu je výzvou pro kreativitu a fantazii – nebo
aspoň k zamyšlení, zda jsem to opravdu musela koupit… Nejsme-li
ovšem líní myslet a netrpíme-li dojmem, že množství odpadu musí
tak nějak odpovídat významu naší osoby, neboť ten, kdo nemá co vyhazovat, vlastně nic nemá, a tudíž sám není ničím…
Nicméně jsem zřejmě zástupcem vymírajícího druhu. Rodu
pomatenců, kteří se radši budou do nekonečna prát s plevelem
ve snaze něco vypěstovat místo úzkostlivého ošetřování anglického trávníku; naivků, kteří budou zatvrzele vymýšlet další a další
recepty, jen aby nemuseli vyhodit kus jídla; hlupáků, kteří se osypávají při pohledu na cizokrajné ovoce a čínský česnek a radši si
dají vlastní, byť i opticky ne zcela ideální jablko a trápí se s malou paličkou nehnojeného, zato vlastního česneku; barbarů, které nenadchne vznešená krása naleštěného osmiválce s koženou
palubní deskou a kterým je lépe v zaflákané, omlácené a rachotící
trosce, přičemž pěšky nejdou jen proto, že by náklad neutáhli…
Prostě magorů, kteří patří pod laskavý dohled psychiatrů, protože nikdy v životě nepochopí, jak může někdo vyhodit u polní
cesty 300 m u silnice starý monitor či kancelářské křeslo, do potoka mezi poli zbytky tvárnic ztraceného bednění, v lese rozbitou
skleněnou láhev, do kontejneru se sklem plastovou kabelu s papírovou krabicí obsahující smetí všeho druhu nebo do rozbláceného lesíka kousek od silnice zhruba šestitýdenní koťata, postupně
jedno po druhém…
Jsem totiž přesvědčená, že všechno se člověku jednou, třeba
i značnou oklikou vrátí. Že to jednou budeme my sami, koho někdo jiný prostě shledá nedostatečným, odloží, tj. vlastně vyhodí,
až už budeme staří, otlučení, nepotřební nebo prostě jen – navíc… A že nás to strašlivě pohorší a urazí, aniž si vzpomeneme
na ty odhozené, odložené či ztracené zástupy předmětů aj., které

jsme nechali za sebou my. Sotva se pak totiž najde magor, který
by nás posbíral, dal dohromady a byl ochoten dát nám další šanci
na život, jako dostala dvě z těch vyhozených koťat, na které jsem
náhodou natrefila dřív než predátoři…
Dáša Petrová

🙁

Tak jsme se také konečně dočkali. U Hasičské zbrojnice
je umístěn Z-BOX, samoobslužné výdejní místo Zásilkovny.

SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Před koncem školního roku je třeba řádně zakončit skautský
rok. Proto jsme se rozhodly využít pěkného počasí a dobrých
epidemiologických podmínek k tomu, abychom naplánovaly závěrečnou schůzku pro celý dívčí oddíl. V hojném počtu jsme se
sešly na biotopu v Kovalovicích, kde jsme se společně přivítaly
a připomněly si všechny členky našeho oddílu. Pak už následovala volná zábava ve vodě a předání cen v podobě zmrzliny. Věříme,
že si holky společnou závěrečnou schůzku užily.
S některými jsme se ovšem neloučily nadlouho. Jako každý rok,
tak i letos jsme uspořádaly od 16. do 29. července v Rakoveckém
údolí letní tábor. Děti hned na srazu dostaly pozvánku na oslavu,
která byla součástí tématu, které se neslo po celou dobu v duchu

Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory.
Letos pořádalo skautské středisko Pozořice sedm táborů, z toho
tři na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky, tři
na našem novém druhém tábořišti na Horní Říčce a jeden na chatě Jelenici. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže. A také
o táboře tvaroženských skautů na našem novém tábořišti.
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem
účastníků schůzek. Věříme, že nový skautský rok bude pro naši
činnost příznivější než ten předešlý. Dětem a jejich vedoucím přeji, abychom ho zvládli co nejlépe a aby byl úspěšný.
RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska
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Pána prstenů. Táborníci z pozořického dívčího i chlapeckého oddílu byli rozděleni do skupin, které se snažily zničit prsten využívaný k šíření zla. Všem skupinám se vedlo moc dobře. Také se
nám letos vydařilo počasí a kromě dvou bouřek nám po celou
dobu svítilo sluníčko. Jsme rádi, že letos mezi dětmi nebyl žád-
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ný větší úraz ani jiný zdravotní problém. Oživením pro děti bylo
i několik přepadů tábora, které noční hlídky zvládly na jedničku.
Celý tábor dopadl dobře a věříme, že si ho děti náležitě užily.
A teď už se na děti těšíme v novém školním roce.
Barča Fuksová, 1. dívčí oddíl Pozořice

28. LETNÍ TÁBOR TVAROŽENSKÝCH SKAUTŮ
Letošní letní skautský tábor tvaroženských skautů byl trošičku jiný než
tábory v letech předchozích. V minulých
letech jsme pro naše tábory využívali
pronajatých, již vybudovaných základen.
Letos byla situace jiná. V údolí Říčky se
naše skautské středisko rozhodlo pořídit druhé tábořiště, na jehož budování
jsme se aktivně podíleli i my. Ještě před
prázdninami bylo nutné připravit materiál a postavit některé táborové stavby. V sobotu 26. června se potom musela stavba celého
tábora dokončit, aby bylo vše připraveno pro první táborový turnus. Díky nasazení skautů, vedoucích, ale také díky obětavé pomoci rodičů se vše zvládlo a tábor byl připraven včas.
Letní tábor tvaroženských skautů se konal v druhé polovině
července. Letos jsme se vydali na patnáctidenní horolezeckou expedici do pohoří Himálaj, kde 29 dětí rozdělených do čtyř družin
dobývalo nejvyšší horu světa Mount Everest. Každý den se dovídaly něco nového o horolezcích a snažily se osvojit některé jejich
dovednosti. V táboře nás dokonce jeden takový horolezec navštívil,
přivezl batoh plný vybavení, ukázal nám, co k čemu slouží, a povyprávěl zajímavé zážitky z dobývání vrcholků hor.

Na táboře se našel čas i na jiné aktivity. Děti si na vlastní kůži
vyzkoušely televizní soutěž Máme rádi Česko, absolvovaly táborový desetiboj, při kterém si zkusily jak běžné sportovní aktivity,
tak i ty méně běžné, jako je třeba hra lakros.
Kromě toho, že jsme všichni každý den museli provádět běžné
táborové práce, jako je pumpovat vodu, připravovat dřevo na vaření nebo pomáhat v kuchyni, si naše čtyři horolezecké expedice
jeden den vyzkoušely roli táborových kuchařů a připravily si jídlo
úplně samostatně.
Každou neděli jsme slavili přímo v táboře nedělní mši svatou.
V táborovém programu se našlo i místo na dvoudenní výlet do
okolí tábora, při kterém starší skautky a skauti nocovali pod přístřeškem v lese.
Žádný skaut však není skautem, pokud nesloží svůj skautský
slib. Ke slibu je nutné se řádně připravit, osvojit si mnoho znalostí
a dovedností. Umět se o sebe, ale i o kamarády postarat a hlavně se
rozhodnout jako skaut celý život žít. V samotném závěru tábora
skládalo šestnáct dětí svůj světluškovský, vlčácký nebo skautský
slib. Takové množství dětí u slibového ohně tvaroženský skauting
ještě nezažil. Je to veliká radost, ale také odpovědnost jak těch,
kteří slib složili, ale také nás, kteří jsme je ke slibu přivedli.
Jan Spáčil, vedoucí 1. skautského oddílu Tvarožná

DUCHOVNÍ OKÉNKO
KAPKA NADĚJE V MOŘI BOLESTI
Jistě je všeobecně známý životní příběh Matky Terezy z Kalkaty.
Byla to žena, která se rozhodla starat v Indii o ty nejubožejší chudáky
doslova odhozené na ulici. Se skupinou dalších řeholních spolusester
vybudovala veliké záchranné dílo, které je dnes rozšířené po celém
světě. Jednou se Matky Terezy kdosi zeptal, proč to vlastně dělá, když
je její služba jen pouhou kapkou dobra v tom obrovském moři lidského utrpení. Ona na to odpověděla, že i moře je přece složeno z malých kapek. Čím víc jich bude, tím spíš bude uhašen oheň lidské bídy.
Matka Tereza i se svým celoživotním dílem vrací lidem jejich lidskou
důstojnost. Ukázala, jak se i v té největší bídě dá oživit naděje, která
člověku vrací jeho pravou tvář. Každý z nás může být člověkem naděje, která v každé životní situaci hledá to lepší. A kde je láska spojená

s vírou, tam se naděje nevyčerpá nikdy. Život se nikdy neomrzí a nikdy nezevšední, pokud si každý z nás ponechá chuť k dobrodružství
hledat naději pro sebe i pro druhé v jakékoliv životní situaci. A že to
bude třeba jen nepatrná kapka? Nevadí!
P. Pavel Lacina, farář

NOVÝ KNĚZ V NAŠÍ FARNOSTI
Od srpna letošního roku byl do naší farnosti ustanoven další kněz
jakožto farní vikář (tzn. výpomocný kněz) se sídlem na faře v Holubicích. Jmenuje se Václav Novák. Je určen pro duchovní službu nejen
v Holubicích, ale v celé farnosti. Takže se s ním budeme potkávat jak
v pozořickém kostele, tak všude tam, kde ho bude potřeba.
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Otče Václave, mohl by ses, prosím, našim čtenářům krátce představit?
Jmenuji se Václav Novák a pocházím z věřící rodiny ze silně religiózní obce Dolní Bojanovice u Hodonína. Dne 18. 9. tohoto roku
mi bude 64 let. Takže jsem dosáhl důchodového věku a díky tomu
jsem dostal možnost požádat o místo výpomocného kněze. Díky
vstřícnosti generálního vikáře biskupa Pavla Konzbula jsem mohl
nastoupit na uvolněnou faru v Holubicích a budu zde k dispozici otci
Pavlovi pro pozořickou farnost a k ní patřící obce.
S čím vstupuješ do své duchovní služby na novém místě?
Do své duchovní služby vstupuji s předsevzetím být k dispozici
všem, kteří budou cítit potřebu mé služby.
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Co bys našim čtenářům vzkázal?
Aby si byli vždy vědomi, že jsou Bohem milované děti a hledáním
jeho vůle ve svém životě a jejím plněním šli tak vstříc svému životnímu štěstí.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Přednáška manželů Zajíčkových
Téma: Překážky trvalého vztahu neděle 3. 10. v 16:00 hod.
dělnický dům v Pozořicích. Podrobnější informace na str. 15.
Pouť do Sloupa dne 9. 10. 2021

Již tradiční FARNÍ DEN

KNIHOVNA
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
„lepší“ služka, v Tunisku žije jako bohatá turistka, a doma? Tam ji
snacha a syn využívají jen pro peníze. Ale teď, když je jí přes padesát,
potká muže svých snů. A život je rázem krásný.
Štěstí na dně silné kávy – nenáročné oddechové čtení
Pekárna s vůní skořice – moderní příběh Romea a Julie v kulisách
malého švédského městečka
Poslední dopis od milence – mimořádně silný příběh velké lásky,
vášně, nevěry a ztráty.
Vražda v ambitu - čtenáře historických detektivek autor V. Vondruška
nikdy nezklame.
Cesta z těsta – první vítězka televizní soutěže amatérských pekařů
Petra Burianová vám nabízí svoje recepty.
Nikam se nestěhuj – psí nalezenec Cezar, opět ztracen a nalezen
svou statečnou paničkou, vypráví o svých zážitcích z různých míst.
Příjemné chvíle s knížkou, kterou si přijdete vybrat,
přeje Milada Terberová.

V dnešním čísle zpravodaje mám pro vás několik informací
o knihovně a také o nových knihách. Asi všichni víte, že knihovna
je v nových prostorách obecního úřadu. Prázdninový provoz
knihovny v sobotních dopoledních hodinách skončil. V anketě,
která proběhla začátkem září, se nejvíc čtenářů rozhodlo pro sobotu
odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin. Věřím, že si všichni na změnu
provozní doby knihovny zvykneme.
Nyní něco o nových knihách:
Brána z obelisků – román pro milovníky sci-fi a fantasy.
Obchůdek na rohu – odpočinkové čtení pro ženy
Ve stínu, Hřích náš každodenní – dvě detektivky od slovenského
spisovatele Dominika Dána.
Propast – strhující příběh tří sester plný lásky, bolesti, humoru
a nečekaných zvratů.
Dům bez zrcadel – příběh Markéty, která pracuje pár týdnů jako
„pendlerka“ v Británii, ale situace je složitá, v Anglii pracuje jako
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MOBILNÍ SVOZ ODPADU
OBEC KOVALOVICE
Sobota 16. října 2021
Harmonogram svozu:
odpad
stanoviště
Objemný odpad
Před Obecním úřadem
Pneumatiky
Před Obecním úřadem
Nebezpečný odpad Před Obecním úřadem

čas
9:00-11:00
9:00-11:00
9:00-11:00

Technické zabezpečení
1ks, kontejner 40 m3
1ks, kontejner 18 m3
bedny na nebezpečný odpad

Objemný odpad
Přebírané odpady: starý nábytek, koberce a vybavení domácnosti
Nebezpečný odpad
Přebírané odpady: oleje, barvy, ředidla, kyseliny, zásady, baterie, sorbety, obaly od nebezpečných látek, léky, atd.
Nebudou přebírány: stavební odpady (suť apod.), nebezpečné stavební odpady (např. s obsahem azbestu),
odpady ze zahrad (větve atd.), pneumatiky z nákladních vozidel a disky kol.
Provedení: občané mají možnost předat uvedené odpady na jednotlivých stanovištích dle seznamu a to až
do naplnění kapacity kontejnerů a nádob. Na všech stanovištích budou přítomni pracovníci přebírající odpad.

Lampionový průvod

12. 11. 2021
V pátek od 17.00 proběhne již
tradiční Martinský lampionový
průvod.
Sraz u obchodu paní Blahové.
15

Orel jednota Pozořice

SPORTOVNÍ NABÍDKA
POSILOVNA, BOWLING pondělí – sobota 16 – 21hod
rezervace na 723 369 005
STEP/AEROBIK pondělí 19 hod
P-class/KRUHOVÝ TRÉNINK středa 19 hod

SPORTOVNÍ NABÍDKA PRO DĚTI
CVIČENÍ DĚTÍ 3 – 6 let – čtvrtek 16 hod (orlovna)
AEROBIK MLADŠÍ 1. – 5.třída – středa 16 hod (orlovna)
AEROBIK STARŠÍ 6. – 9.třída – středa 17 hod (orlovna)
MINIVOLEJBAL MLADŠÍ 1. – 3.třída – úterý 16 hod (orlovna)
MINIVOLEJBAL STARŠÍ 4. – 5.třída – úterý, čtvrtek 17 hod (orlovna)
VOLEJBAL ŽÁKYNĚ 6. – 7.třída
úterý 16 hod, čtvrtek 16.30 hod (antuka orlovna)
VOLEJBAL ŽÁKYNĚ 8.třída a starší
úterý 16.30 hod, čtvrtek 18 hod (antuka orlovna)
VOLEJBAL ŽÁCI 6. – 9.třída
pondělí 16 hod, středa 17 hod (antuka orlovna)
Dětský národopisný soubor ORLÍK
pondělí 16.15 hod přípravka, pondělí 17 hod mladší,
pondělí 18 hod starší (orlovna)
Více informací na: www.orelpozorice.cz
nebo na tel. čísle 774 989 334

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Vaverková Magdalena 80
Viktorinová Martina
60
VÍTÁME DO ŽIVOTA
Žemlová Zdeňka
80
Bajglová Zdeňka
60
Šebek Jakub
květen 2021
Kotvrda Karel
60
Pokladníková Božena 85
Buchta Timotej
květen 2021
Grmela Pavel
65
Šmerdová Anna
85
Muselíková Jana červenec 2021
Pernicová Marta
65
Červinková Jindřiška 85
Krejčíř Filip
červenec 2021
Lev Adolf
85
Sejkorová Radka
65
Vávrová Kristýna
září 2021
Šumbera Václav
90
Sukovatý Vladimír
70
Šmerda Jiří
70
Homolová Zdenka
91
Sedláčková Bohumila 75
Bartáková Zdenka
91
Filipová Marie
75
Jašková Marie
93
Sehnal Jindřich
75
Pernicová Marie
95
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