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O vánočních svátcích,
ale i v novém roce 2022 přejeme všem
co se špatně balí, tedy něhu a lásku,
štěstí, radost a zdraví...
SLOVO STAROSTY
O investiční akci ve výši 766.931 Kč se dozvíte v rubrice MŠ. Paní
ředitelka Bohdana Vlčková celou investiční akci vedla a měla ji
na starosti. Tímto paní ředitelce moc děkuji za péči, kterou tomu
věnovala. Dokázala zapojit některé obětavé rodiče a s jejich pomocí či s finanční pomocí některých místních firem, proměnila
část zahrady (objekty mimo realizační projekt) na jízdní dráhu
(okruh), kde budou děti „řádit“ na koloběžkách. Proměna zahrady se moc povedla, až se zazelená nová tráva na jaře, vše ještě více
vynikne. Přeji dětem z MŠ spoustu nových zážitků z moderních
herních, zábavných i výukových prvků.
Od ledna 2022 bude občanům Kovalovic k dispozici sběrný
dvůr ve Viničných Šumicích. Sběrný dvůr se nachází naproti zemědělského družstva Bonagro, směrem na Rousínov. Pro předání
odpadu na sběrný dvůr je potřeba předložit občanský průkaz.
Odpady je možné odevzdat za předpokladu dodržování stávajících hygienických předpisů a pokynů obsluhy sběrného
dvora. Provozní doba: středa 14:00 – 18:00 hodin, sobota 8:00 –
12:00 hodin.
Vážení občané, děkuji Vám za spolupráci v uplynulém roce. Do
roku 2022 přeji vše dobré, hodně zdraví, rodinné pohody, optimismus a naději, že doba covidová, která tak poznamenala naši
společnost už nebude „ústředním“ tématem života kolem nás.

Vážení spoluobčané,
v tomto adventním čase se Vám dostává do rukou třetí a zároveň poslední letošní vydání Zpravodaje. Jak už se stalo tradicí,
před Vánoci nesmí chybět i kalendář Mikroregionu Roketnice.
Věřím, že se Vám bude líbit.
K překvapení všech přišla podzimní covidová vlna v ještě větší
síle než loni nebo na letos na jaře. Situace v nemocnicích je dramatická a moc náznaků na zlepšení zatím není.
Jsem jen rád, že jsme stihli připravit a uskutečnit akci Vítání
občánků a přivítat narozené děti ročníků 2019 -2021. Obřad byl
z pandemických důvodů již několikrát odložený. Rodiče a hlavně
malé občánky zaujalo pěkné vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, při závěrečném focení byla kolébka pro dříve narozené děti trošku těsná.
Děkuji všem za přípravu akce. Dětem i rodičům přeji, hodně
zdraví a ať se všem dobře daří.
Po roční odmlce jsme ještě stihli uspořádat Martinský lampiónový průvod obcí, zakončený v novém prostředí areálu“ Na
Place“ stezkou odvahy, kreativním tvořením, svezením na koni
„Svatého Martina“ a opékáním špekáčků. Rozzářené dětské oči
a působivý průvod 102 svítících lampiónů v rukou malých účastníků, jen dokazují, jak tyto akce dětem i rodičům chyběly. Také
moc děkuji všem, co pomohli s přípravou.
V měsících červenci až listopadu probíhaly stavební práce na
proměně zahrady MŠ dle projektu - Přírodní školní zahrada.
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ZASTUPITELSTVO
USNESENÍ ZÁPISU Č. 20/2021
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 4. 11. 2021
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Stanislava Pernicu a Josefa Kadlece
– usnesení č. 1/20/21
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje program zasedání
- usnesení č. 2/20/21
• schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 848/13 k. ú. Kovalovice
o výměře 100 m2 v lokalitě Louky, ve vlastnictví D. H. za 100 Kč,
Poplatky spojené s nákupem uhradí obec. - usnesení č. 3/20/21
• schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku 280/1 k. ú.Kovalovice ve vlastnictví JMK
svěřeného SÚS JMK pro kabelové vedení VO, lokalita Louky
- usnesení č. 4/20/21
• schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- usnesení č. 5/20/21
• schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy ČR, s. p.,
na odkup části pozemků p. č. 519 (cca 55 m2), 278/1 (cca 5 m2),

352/1(cca 46 m2) ve vlastnictví obce Kovalovice, dotčených
vodohospodářskou stavbou úpava koryta vodního toku –
Oprava Kovalovického potoka
– usnesení č. 6/20/21
• schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce. Programové cíle
obce jsou stanoveny na období 2016 – 2023 na základě definovaných problémů i potřeb občanů obce. - usnesení č. 7/20/21
• schvaluje na svém jednání č. 20 dne 4. 11. 2021 podání žádosti
o dotaci na akci Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice
v rámci výzvy vyhlášené ke dni 1. října 2021 v programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 a podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Plánovaný termín realizace: červenec-srpen 2022, celková
částka: 2.758 815,42 vč. TDI s DPH.
- usnesení č. 8/20/21
• bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5 a 6 dle přílohy
– usnesení č. 9/20/21
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák‑starosta

MŠ KOVALOVICE
MATEŘSKÁ ŠKOLA NA PODZIM ANEB CO JE U NÁS NOVÉHO
Nový školní rok jsme ve školce zahájili v hojném počtu 55 dětí.
Vzhledem k plánované rekonstrukci naší zahrady jsme začali důkladně prozkoumávat zdejší okolí. Podzimní les plný barev jsme
pozorovali zblízka a zapojili jsme při tom všechny smysly.
Jako správné děti chodíme nejen do přírody, ale také se rádi díváme na pohádky. Do děje nás opravdu vtáhlo ztvárnění pohádky „SVĚT HRAČEK“ od uměleckého souboru Ondráš hrané na
nádvoří hradu Špilberk. Pro změnu k nám do školky zavítalo divadlo MUZIKOTERAPIE – „Seznámení s kamarády“ nebo MUSICA ANIME s hudební pohádkou „O Smolíčkovi“. Pohádkové
příběhy se nám moc líbily a snad nás i poučily.
Dýňohrátkami jsme vstoupili spolu s rodiči do měsíce října
a naše výtvory ozdobily předzahrádku naší budovy.
Děti byly nadšené ze zahájení volnočasových kroužků – HOPSÁLKA, MUZIKANTÍKA, KERAMIKY. Výhradně pro předškoláky
jsou také od října otevřeny ESS (edukativně‑stimulační skupiny),
které byly rozděleny do tří skupinek a probíhají za účasti rodičů.
Všech 24 předškoláčků (letošní rok jich máme opravdu hodně) si
procvičí všechny potřebné dovednosti pro hladký vstup do školy.
A ještě trochu učení tentokrát pro dospělé! Pro rodiče byl určen
LOGO WORKSHOP, ve kterém se mohli dozvědět praktické rady
a tipy, jak správně mluvit s dětmi.
Další návštěva v MŠ se týkala vyšetření očí, které nám poskytuje
již poněkolikáté firma PRIMAVISUS.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru papíru – kontejner byl
přistaven celý měsíc – a přispěli tím na dopravu našich výletů.
I pro velkou nemocnost jsme se svědomitě připravovali na vítání
našich kovalovických občánků a že jich bylo ! Snad se písničky
a básničky našim malým kamarádům líbily.
Stále probíhá výtvarná soutěž, podporovaná v rámci MAP, která
bude ukončena během měsíce ledna a každé dítě se může se svým
obrázkem zapojit.

V měsíci prosinci nás tradičně navštívil Mikuláš a hádejte jaké
kamarády si s sebou přivedl.? Měl spoustu dárečků a na každého
se dostalo.
Mezitím jsme stihli nazdobit vánoční stromeček, nasušit jablíčka
z naší školní zahrady, upéct a nazdobit perníčky a také je sníst –
byly moc dobré.
A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Doufáme, že covidová situace dovolí a
• sejdeme se 19. 12. pod ozdobenou lípou u kapličky v Kovalovicích
a popřejeme si šťastné a veselé vánoční svátky
• že 20. 12. za námi do školky přijede KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO
s představením „Na káře až do Betléma“
• že 21. 12. zazpíváme babičkám a dědečkům vánoční písně před
domem s pečovatelskou službou v Pozořicích
V novém roce 2022 nás čeká spousta zimních zážitkových aktivit
např. KRMENÍ ZVĚŘE s myslivci, PROCHÁZKY K BETLÉMŮM.
Za celý kolektiv MŠ všem přejeme klidný, pohodový ADVENT
i VÁNOCE a hodně zdraví v Novém roce.
Petra Stejskalová a Magda Svačinová

😊
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KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ZŠ VINIČNÉ ŠUMICE
třídy jsme rozdělili do tří plaveckých skupin a v těchto pak ještě
podle výkonnosti do menších skupinek. Z našich dětí se stali Žraloci, Piráti, Chobotnice, Delfíni a Námořníci.
Děti se plaveckých lekcí účastnily v ranním a odpoledním bloku.
Dál pro ně byly připraveny další sportovní a týmové hry. Večer
jsme se setkávali na společných aktivitách (výtvarný program, večer
s deskovými hrami, filmový večer…).
Plavání šlo našim malým sportovcům báječně, hodinu od hodiny zlepšovali své plavecké styly. Byla radost sledovat jejich pokroky. Pochválit musíme také jejich trenéry ze ZŠ plavání, jejich
metodika je skvěle propracovaná a přístup k dětem hodnotíme na
jedničku.

JAK JSME SE MĚLI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Tak jsme se konečně dočkali! Kvůli omezením a nařízením musela být už na jaře 2021 plánovaná ŠVP odložena. Letošní podzimní termín už nám vyšel, a tak jsme v pondělí 4. října vyrazili
směr Vysočina. Škola byla organizovaná jako plavecká a sportovní ve spolupráci se ZŠ plavání. Na děti čekal příjemný bazén se
slanou vodou, zkušení lektoři a především sportem a zábavou
vyplněných pět dní. Ubytování bylo zajištěno na Penzionu na Vysočině v Hartmanicích.
Už po příjezdu nás lektoři ze ZŠ plavání přivítali pozdravem
„ahoj, kamarádi“ a tak to také zůstalo. Kamarádský přístup se
prolínal celou školou v přírodě. Děti ze druhých tříd, třetí a čtvrté
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„Mě bavily ty aktivity, jak jsme přiřazovali ty věci, třeba jako, že
olej může být z řepky aji slunečnice. Tak jsem nevěděl, jak vypadá
škrob. A byly dobrý ty stroje, to jsem věděl hodně.“
„Bylo to hodně informací, ale něco si pamatuju, bylo to dobrý.“
„Ta paní, co nám přednášela, dovezla hodně věcí a mohli jsme si
to vyzkoušet, aji se zeptat na různý věci.“
„Ta první část už byla trochu dlouhá, možná jsem byla jen unavená,
ale ty hry mě bavily, tak jsem si to vyzkoušela, co jsem si pamatovala.“
„Někde nám u té hry musela paní Halová poradit, ale pak jsme to
dali dohromady. Líbilo se mně být ve skupině, mohl jsem zapisovat!“

Tento výlet se moc povedl. Poznali jsme, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou zajímavé a i nadále užitečné, že jde příjemně spojit ponaučení se zábavou.

PÁŤÁCI SE UČILI ZÁKLADŮM PROGRAMOVÁNÍ

Letos jsme se opět zapojili do projektu Evropský týden programování. Cílem kampaně je propagovat programování mezi lidmi
a ukázat, že není jen záležitostí úzké skupiny odborníků. Náš dopolední minikurz programování děti moc bavil. Děkujeme panu
Radimu Benkovi a jeho kolegům za výuku i trpělivost.

ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE

V tomto výukovém programu se děti seznámily s naším zemědělstvím a potravinářskou činností. V první části se v prezentaci
dozvěděly něco ze života dobytka a o práci okolo něho. V další
části pak prakticky poznávaly různá semínka, zvířata, zemědělské
stroje, přiřazovaly obrázky nebo hledaly různá krmiva. Na závěr
byly odměněny malými dárečky.
Zpětná vazba od žáků 5. ročníku:
(…Asi třetina páťáků chce mít tele jako domácího mazlíčka!!! 🙂)
„Líbilo se mi to, a taky jsme nevěděla, jak vypadá semínko pohanky
a řepy. Taky jsem se naučila, že je jiná kráva na maso a jiná na mlíko.“
„Bylo to dobrý, taky doma chováme králíky. Asi by mě to bavilo
pracovat v zemědělství.“

SBĚR PAPÍRU

Uspořádali jsme tradiční podzimní sběr papíru a všem, kteří
přispěli, moc děkujeme.

PROJEKTOVÝ DEN „TVOŘIVÝ TECHNIK:
JAK SE STAVÍ MRAKODRAP“

Žáci ve čtvrté třídě se nejprve seznámili s výškovými budovami
na celém světě, dozvěděli se, jak se takové budovy staví a potom
si zkusili postavit vlastní mrakodrap. Tento den byl financován
z našeho EU projektu Šablony III.
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Prvňáci už hravě zvládají číst některá písmena a slabiky. Byli
tak pasováni na čtenáře v Obecní knihovně ve Viničných Šumicích panem starostou Josefem Drápalem, od kterého dostali čestný diplom a knížku. Všechny děti také odcházely obdařeny
Slabikářem, svým prvním perem a písankou.

VÝLET DO BRNĚNSKÉHO PLANETÁRIA

V listopadu se mladší děti zúčastnily programu Vzhůru nohama 2D.

VČELAŘSKÝ KROUŽEK PŘI NAŠÍ ŠKOLE

Moc nás těší velký zájem ze strany dětí o tento kroužek a děkujeme panu Josefu Btníkovi a jeho paní Jarmile Brtníkové za obětavé vedení našich malých včelařů. Kroužek Včelaříci se schází
každý čtvrtek. Podle ročního období a podle počasí se schází přímo u včeliček (stanoviště školních včelstev máme u hřiště pod
lesem), na stanovištích pana Brtníka nebo v naší škole. Proběhla
kontrola včelstev před zazimováním, děti už znají úly a pomůcky
ke včelaření, ví, jak probíhá zimní léčení včelstev proti varoáze
a také už ověřili výsledky léčení včelstev na stanovišti.
Ve čtvrtek 18. listopadu se vypravili na výlet do Včelařského
muzea v Rosicích. Pozvání přijali i rodiče některých dětí. Zvídavé
otázky na pana průvodce se jen hrnuly. Kéž by si děti mohly na
všechno sáhnout! Děti zaujal velký model včely – řez jejím tělem
a důkladně ho prozkoumaly. Zajímavá byla ukázka starých včelařských pomůcek, úlů, přikrmování a jejich srovnání s pomůckami současnými. Pozornosti neušla váha na solární energii ke
zjišťování množství medu v úlu, důležitá pro zajištění dostatečného množství potravy pro včelky na zimu. Až se na jaře naši malí
včelaříci zase dostanou k probuzeným včelkám, jistě si všechno,
co se dozvěděli na exkurzi, připomenou a zopakují.
Na poslední schůzce v letošním roce si včelaři povídali o včelích produktech a zkoušeli vyrábět svíčky z voskových mezistěn.
Kryštůfek z 1. třídy si půjčil z knihovny knížku o včelkách, přinesl ji ukázat a sám ostatním prezentoval, co všechno už ví. Každý
dostal jako dárek vánoční svíčku se včeličkou z mezistěn a jednu
odlévanou do formy zakoupenou ve včelařství pana Sedláčka
v Bučovicích. Všichni se už moc těší na další setkání po vánočních svátcích.
Vážení čtenáři, 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
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SOKOL
NĚKOLIK SLOV O ČINNOSTI TJ SOKOL KOVALOVICE
S příchodem podzimu jsme přesunuli veškeré aktivity do vnitřních prostor sokolovny, za předpokladu dodržování současných
zákonných opatření ohledně Covid-19.
Probíhají pravidelné cvičení jógy žen, muži i ženy hrají badminton a ti mladší chodí pravidelně posilovat. Potěšující je, že se začali
pravidelně scházet starší žáci na florbal. Rovněž jsme zahájili provoz naší klubové sauny.
Po dobu rekonstrukce obecního úřadu byla zřízena provizorní

úřadovna v naší klubovně. Od druhé poloviny roku je již opět
využívána pro společenské akce. Klubovna má kapacitu 40 míst
a je možno zapůjčit projektor s plátnem.
Rovněž jsme navázali dobrou spolupráci s hasiči, kteří využívají
tělocvičnu pro cvičení mládeže.
V neděli 19.12. 2021 proběhla již tradiční vycházka na Říčky
(k salaši).
Zpracoval: Miroslav Vlach

HASIČI KOVALOVICE
Bohužel stále přetrvávají restrikce a omezení z důvodu probíhající covidové pandemie,
které postihují nejen všechny z nás, jednotlivce i veškeré spolky nevyjímaje. Nejinak je
tomu v činnosti kovalovských hasičů, jak
v rámci SDH, tak i výjezdové jednotky obce.
V rámci činnosti výjezdové jednotky, probíhají pravidelná školení a výcvik, avšak stále
v omezeném režimu. Během posledních několika měsíců jsme nemuseli vyjíždět k mimořádné události v obci, v rámci zásahu, což
je zpráva pozitivní. Naše činnost se tak může
soustředit na přípravu, údržbu techniky
a technických prostředků. Naše jednotka obdržela od firmy Šmerda, s. r. o., nové kalové
čerpadlo, které nahradilo staré, kvůli poruše.
Čerpadlo bude sloužit při nasazení jednotky,
v případě mimořádných událostí spojených
s vodním živlem. Firmě Šmerda, s. r. o., bych
rád touto cestou poděkoval.
V rámci činnosti SDH jsou veškeré činnosti značně omezeny, je otázkou, zda se
podaří uspořádat pravidelnou členskou
schůzi v takovém rozsahu jako jsme byli
doposud zvyklí. Nicméně otázkou jsou

také kulturní akce, jako ostatky či tradiční
posezení u cimbálu. Věříme, že se vše
uspořádat podaří, nicméně to ukáže až
další vývoj pandemie. Velmi je omezena
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i aktivita sportovního družstva, veškeré
sportovní aktivity, závody jsou takřka na
bodu mrazu. Plánovaná zimní soutěž v Sivicích, která zpočátku vypadala nadějně,
byla bohužel zrušena. Činnost kroužku
malých hasičů je také neznámou. Po letních měsících, kdy jsme alespoň mohli absolovovat tradiční tábor na Říčkách, se
bohužel nedaří navázat na pravidelnou
sportovní činnost, kterou jsme trávili zimní čas v tělocvičně místní sokolovny.
Vzhledem k nemocnosti dětí, probíhajícím
izolacím a karanténám je činnost kroužku
riziková, z hlediska možnosti šíření viru.
Snad se vše v dobré obrátí a činnost kovalovských hasičů zase brzo nabere obrátek,
v oblasti mládeže, jednotky i sdružení, tak
jak jsme byli zvyklí.
V nastávajícím adventním čase, bych chtěl
nám všem, nejen občanům Kovalovic, popřát
hlavně pevné zdraví, klidné prožití vánočních svátků a nový rok 2022, který by přinesl
jen pozitivní změny!
Ing. Jaromír Šmerda, zást.velitele JSDHo

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ		
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SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický
i řadou výprav do podzimní přírody. O několika, které podnikly
1. chlapecký a 1. dívčí oddíl Pozořice, a dalším poprázdninovém
dění se dozvíte více 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 2022.
RNDr. Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska

Plánovaly jsme s družinou Vlaštovek výpravu na podzimní
prázdniny. První pokus nám nevyšel, protože většina členů byla
v karanténě nebo nachlazená. Naštěstí jsme si to mohly vynahradit
o dva týdny později i s družinou Panterů, kdy jsme putovali za soumraku z Pozořic až do Prace. Většinu cesty tvořily polňačky nebo
uličky, ale kvůli přechodu „státní“ jsme měli výstražné prvky.
Ve staré školce v Praci na nás čekala přichystaná teplá večeře.
Další den jsme vstali brzy, abychom mohli jít (jen někteří) do ledového rybníka se otužit. Odpoledne jsme se šli podívat na Mohylu
míru, kde jsme navštívili vnitřní prostoty kaple i muzea. Večerní
program tvořily hry, příprava večeře a vyrábění svíček ze včelího
vosku. Po nedělní mši svaté v místním kostele Povýšení sv. Kříže
jsme společně uvařili oběd, uklidili a vydali se na cestu domů.
Výpravu jsme si moc užili!
Za Vlaštovky a Pantery
Klára Kuklínková, 1. dívčí oddíl Pozořice

V neděli 7. 11. jsme se sešly k slavnostnímu otevření nového obecního domu v Sivicích. Dokonce jsme měly tu čest stát při slavnostním úvodu po boku těch, kteří stáli za vznikem sivického obecního
domu, a dvě z nás držely i stužku k slavnostnímu přestřižení. Mohly
jsme nahlédnout do všech jeho zákoutí, nového kadeřnického studia i kanceláře paní starostky. Dětem zpestřily akci balonky, které
mohly v okamžiku přestřižení pásky vypustit k nebi.
Akce se zúčastnil velký počet místních i přespolních návštěvníků. Slavnostní atmosféru doplnila i čestná stráž z řad sivických
dobrovolných hasičů.
Monika Devetterová, 1. dívčí oddíl Pozořice

Po letních prázdninách se opět jednou týdně scházejí družiny
a jsme rádi, že zažíváme další obměnu chlapeckého oddílu. Pět
členů Ledních medvědů pravidelně začalo pomáhat s vedením
a byla také založena nová družina vlčat – Červená šestka. Začátkem října se uskutečnila vlčácká výprava na chatu Jelenici, která
se nesla v duchu Knihy džunglí. Pro některé to byla první výprava ve skautu vůbec. Symbolickým vyvrcholením po noční stezce
odvahy bylo přivítání do jedné ze smeček, což se všem úspěšně
zdařilo.
Ani skauti nezaháleli a stihli dokonce výpravy dvě, jedna z nich
proběhla v Praci společně se skautkami, na programu byla například
návštěva Mohyly míru.
Kromě organizování schůzek a výprav se v listopadu sešla část vedení na dvou brigádách u Jelenice, kde bylo potřeba zpracovat kalamitní dřevo a doplnit tak náš dřevník. První brigáda se zároveň kryla
i s výpravou světlušek, kdy jsme byli po práci odměněni obědem,

V pátek 12. 11. v 16 hodin se sešlo na Račické 19 světlušek a 5
jejich vedoucích. Opět jsme vyrazily za krásami pozořických lesů
na chatu Jelenici. Po cestě jsme se zabavily hrou s kolíčky. První
na programu byla ukázka okolí Jelenice, aby holky věděly, kde se
co nachází. Následně se šly světlušky vybalit. Samozřejmě nesměly
chybět hry, ty provázely celý pobyt. Dokonce nebyly jen přes den,
jedna byla i večerní. Holkám se moc líbila, jejich úkolem bylo sbírat
speciální kamínky, které svítí ve tmě. Večer se uložily na kutě se
skvělou pohádkou od Ajky.
Sobotu jsme strávily hraním her a procházkou. Také jsme si společnými silami vyrobily skleněné svícínky a daly jsme tak skleničkám
od svačinky nové využití. Na oběd jsme měly výbornou čínu. Světlušky nás po obědě velmi mile překvapily a potěšily scénkou s originální
písničkou, kterou úplně samy vymyslely. Celou výpravu jsme zakončily brzkou večeří, i přes malinkou nepřízeň počasí jsme si opekly
špekáčky. Sladké zpestření na závěr výpravy byly mini marshmallow
bonbónky, které si holky také opekly nad ohněm. Po večeři jsme se
s holkami vydaly na cestu zpět. Šly jsme už za tmy, ale všechny jsme
byly vybavené čelovkou, takže jsme to krásně zvládly. Všechny světlušky jsme na Račické v pořádku předaly rodičům. Výpravu jsme si
všechny moc užily a už se těšíme na další.
Klárka Ondráčková a Anička Formanová, 1. dívčí oddíl Pozořice
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a dokonce jsme měli poté příležitost zhlédnout krátký muzikál na
nápěv písně Vánoce přicházejí. Místo o Vánocích však holky zpívaly
o různých strastech života ve skautu. Vypadá to, že další generace je
minimálně po umělecké stránce velmi talentovaná.
Doufáme, že se i nadále budeme moci scházet v klubovnách
nebo v přírodě a snad se situace nedotkne ani budoucích výprav.
Marek Šmerda – Smrk, 1. chlapecký oddíl Pozořice
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Na co se s námi můžete těšit?
Pokud nám to situace dovolí, tak děti čeká spousta akcí a vy
ostatní se můžete těšit třeba na akci Betlémské světlo 2021. Bližší
informace budou sděleny později prostřednictvím obecních rozhlasů či na námi vyrobených plakátcích, které budou rozvěšeny
na typických místech.
S přáním prožití krásného adventu a klidných vánočních svátků
skautky a skauti

DUCHOVNÍ OKÉNKO
VÁNOCE 2020 V POZOŘICKÉ FARNOSTI
pátek
24. 12. Štědrý den
			
			
			
sobota 25. 12. Narození Páně
			
			
neděle
26. 12. Svátek Svaté Rodiny
		 (sv. Štěpána)
			
			
pondělí 27. 12. sv. Jana Evangelisty
			
úterý
28. 12. sv. Mláďátek Betlémských
středa
29. 12.		
čtvrtek 30. 12.		
pátek
31. 12. sv. Silvestra
			
sobota
1. 1. Nový rok; slavnost
		 Matky Boží, Panny Marie
			
neděle
2. 1. 2. neděle po Vánocích
			
			

15.00
17.00
20.30
22.00
7.30
8.30
9.30
7.30
8.30
9.30
15.00
16.00
17.00
8.00
18.00
18.00
16.00
18.00
7.30
8.30
9.30
7.30
8.30
9.30

první vánoční mše sv. – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoničky
večerní mše sv. v Holubicích
noční mše sv.
jitřní mše sv.
mše sv. v Holubicích
slavnostní vánoční mše sv.
mše sv. s obnovou manželských slibů
mše sv. v Holubicích
mše sv. s obnovou manželských slibů
setkání u Boží muky v Sivicích
mše sv. s žehnáním vína
vánoční koncert v Holubicích
mše sv. za nenarozené děti
vánoční bohoslužba
mše sv. v OC HOSTĚNICE
mše sv. v Holubicích
děkovná mše sv. za uplynulý rok
první novoroční mše sv.
mše sv. v Holubicích
slavnostní mše sv.
mše sv.
mše sv. v Holubicích
mše sv.

POZVÁNÍ K DIALOGU
Milí přátelé!
Papež František pozval křesťany i všechny lidi dobré vůle k zamyšlení se i ke společnému dialogu nad tím, kým skutečně jsme,
kam směřujeme a co je naším posláním. Vyhlásil tzv. Synodu
(volně přeloženo „společné putování“), což znamená určité zreflektování a zhodnocení života církve v naší době. Motto této synody zní: SPOLEČENSTVÍ – SPOLUÚČAST – POSLÁNÍ. Tento
proces vzájemného naslouchání se má uskutečnit především setkáváním ve skupinkách, kde se máme společně sdílet o určitých
tématech. Má se jednat nejen o vztazích uvnitř církve, ale také
o jejím vystupování navenek a o vztahu ke všem lidem, ať již jsou
katolíky či členové jiných vyznání, jinak věřící nebo i nevěřící. My
katoličtí křesťané jsme si vědomi toho, že jsme udělali a děláme
mnoho chyb. Ale také víme, že se podařilo a daří – i přes naše slabosti – vykonat mnoho dobra! A to jistě díky Božímu požehnání
a jak my křesťané věříme: Díky živému Ježíši Kristu přítomnému

mezi námi. To On je skutečně Svatý, zatímco my jsme lidé hříšní
a potřebujeme Jeho uzdravení… K tomuto „ozdravnému“ dialogu jsou pozváni opravdu všichni - bez rozdílu věku, postavení či
vyznání - a proto rádi uslyšíme názor kohokoliv z vás. Věříme,
že se nesetkáme jen s ostrou kritikou, kterou, bude‑li pravdivá,
chceme pokorně přijmout, ale také s pozitivním a objektivním
náhledem, který nám pomůže to špatné překonat a to dobré ještě více znásobit. Proto vás rádi zveme na společná setkání, která
se konají na pozořické faře každý sudý čtvrtek v 19:30 hod. Nejbližší termíny jsou 13. 1. 2022 a 27. 1. 2022. V současném období
tvoříme první diskuzní skupinky na různá témata – vše můžete
aktuálně sledovat na našich farních webových stránkách www.farnostpozorice.cz/synoda. Napište nám na adresu: pozorice@dieceze.cz.
Synodní proces na lokální (tedy místní farní) úrovni bude trvat
do konce února 2022. Z něho by měly vzejít výstupy, o kterých se
pak bude jednat dále.
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Ale teď „z jiného soudku“: Teď před Vánoci chci moc poděkovat - jménem naší farnosti - představitelům Obce Kovalovice
i všem spolkům, které v této obci fungují. Moc díky za všechno, co pro naši společnost děláte! Díky za to, že hledáte cesty, jak
tvořit dobro v nelehké době, ve které je tolik malomyslnosti, po-
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chybností a obav… Díky, že přinášíte naději! Díky též za veškerou
spolupráci a všem vám přeji opravdu radostné Vánoce a mnoho
naděje do nového roku!
Se srdečným pozdravem
P. Pavel Lacina, farář

BETLÉM
Je večer 2. prosince L. P. 1805. Pro chalupníky na Jezerách nastávají zlé časy. Blíží
se zima a komory a sklepy zejí prázdnotou. Dětem kručí v břiše hlady. V komůrce
zbývá pár posledních jablek, které hospodyně šetří na Štědrý den. Veškeré zásoby
potravin se musely odevzdat vojsku.
Na Santonu, protějším kopci u Tvarožné, právě končí strašná bitva. Sedláci
z okolí musí jít odklízet následky, zachraňovat zraněné, odvážet je do Brna do lazaretu. Padlé na bojišti je nutné pohřbít.

Michal Hamr, sedlák z rasovny na Satanu, má jiný nelehký úkol. Musí se na
bojišti postarat o zraněné a padlé koně. Je
potřeba zachránit, co se dá, pokud už to
ovšem neudělali hladoví vojáci. Na Michala zbývá už jen ta otročina.
Na břehu u rybníka pod Hrubou skálou našel vůz. Měl roztříštěnou loukoť

a zlomenou oj. Nechali ho tam maďarští
kozáci v útěku před francouzskými kyrysníky. „Vezmu si ho, stejně mě nikdo tu
lopotu nezaplatí. Schovám si ho v houští
a v noci se pro něj vrátím. Jezerský kolář
mi ho opraví. Bude se hodit. Takový nikdo
v okolí nemá,“ blesklo Michalovi hlavou.
Jenže ouha, vůz má obyvatele. Leží tam na
slámě raněný francouzský voják, desátník
Francesko Mercineri z Korsiky. „Co s ním,“
myslí si Michal, „do Brna ho teď v noci nepovezu, a přece ho nedorazím jako koně.
Vezmu ho domů, trochu vyléčím a potom
ať si táhne k čertu“. Poté co zaslechne sténání raněného „ne Brno, ne Brno“ je rozhodnuto. Michal pochopil, že je to zběh, že už
nechce válčit, a veze ho na Jezera na Satan.
Strýček Frančesko, jak mu později začali říkat Michalovy děti, zůstal na Satanu 15 let
jako pacholek a ras. Nikdo v okolí nerozuměl lépe koním než tenhle snědý Korsičan.
Zdali se příběh stal nebo nestal, to už
se nedozvíme. Berte ho s trochou fantazie
a s trochou nadsázky. S tímto příběhem
přijměte pozvání na výlet do minulosti a do
historie Pozořic‑Jezer a jejich okolí. Pojďte
na procházku a nechte se unést fantazií.
Začít můžete třeba u zvoničky, kam se
dočasně přestěhoval poustevník z pozořické Poustky. Neustále vyhlíží k obzoru,
aby zavčas stihl varovat obyvatelstvo před
blížícím se nebezpečím.
Na návsi na statku vyrábí kolář kolo. Později ho povalí k Brnu, ale taky ho možná dělá
pro Michala, nebo pro kohokoliv jiného.
Hospodyně Milka stlouká máslo, aby
bylo co namazat na chleba hladovým po-
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cestným, a řezník se chystá vyrábět mnohem lepší pochutinu.
Ze statku vyjíždí Hamrův povoz. Na chvíli
můžete vy sami převzít otěže, stát se kočím
ve své fantazii a zvěčnit se do svého alba. Jen
nám dejte pozor. Povoz je opravdu historický a neradi bychom, aby se něco stalo.
K betlému se od silnice plouží brněnský
krokodýl, teprve později bude odchycen
a zavěšen ve stodole na památku.
V parku pod lípou na vás čeká netradiční betlém. Vychutnat si jeho atmosféru
je nejlepší po setmění. Stanete se přímo
účastníkem vánočního příběhu, který přináší pokoj, radost a naději.
Přejeme vám pohodový advent a pokojné vánoční svátky.
Autoři Betléma
(čerpáno z knih Františka Neužila)

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ		

3/2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Při posledním ročníku sbírky jsme se museli obejít bez koledníků, které nahradili koledníci online. Přestože je doba stále složitá, koledníci 8. ledna 2022 přijdou k vám a budou rozdávat radost
a požehnání, a také prosit o příspěvek na lidi v nouzi. Za dodržení
epidemických opatření a hygienických doporučení, ale věříme, že
se stejným nadšením a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, které
je dnes potřeba více než kdy jindy. (Kontaktní osoba v naší obci Jitka Šmerdová tel. 606 878 021)

JEDEME V TOM SPOLU
V měsíci říjnu 2021 pod záštitou Jihomoravského kraje a Národního centra pro rodinu
proběhla v Dělnickém domě v Pozořicích velmi
zajímavá přednáška manželů Ivany a Jana Zajíčkových na téma: Překážky trvalého vztahu. Jan
a Ivana založili Centrum pro rodinu a sociální
péči z.s. v Ostravě a celoživotně se věnují vztahům obecně. Partnerským, rodičovským, ať už v rámci primární prevence, tak i jako
mediátoři „v bolavých“ situacích. Přednáška se zabývala praktickými vztahovými tématy, které se týkají všech věkových kategorií.
Při této příležitosti jsme manželům položili pár otázek.
Založili jste rodinné centrum v Ostravě. Co vás k tomu vedlo?
Měli jsme docela náročné sžívání po svatbě, přesto že jsme
se měli velmi rádi a toužili jsme žít krásný partnerský život. Na
mnohé jsme si přišli a měli jsme výhodu v tom, že jsme si o tom,
co cítíme a prožíváme povídali a nevzdali jsme to. Začali jsme dělat víkendy pro muže, pro ženy, o rozdílech a potřebách, dovolené
rodin s programem a to vyústilo v roce 1993 v založení Centra
pro rodinu a sociální péči.
Jaký je dnes ve vztahu mezi manžely největší problém?
Rozpor mezi touhou po blízkosti a žitou vzdáleností mezi manžely. Nepoznání své nenahraditelné role jednoho vůči druhému
a neschopnost si dát navzájem své aktuální dobro. Proto mnoho
párů spolu o svou lásku bojuje, což jim ji nemůže přinést.
Jaký přínos vidíte v mediacích?
Veliký, je to výborná metoda. Dává možnost partnerům vyřešit
partnerům problém za současného ošetření vztahu. Ještě účinnější jsou rodinné konzultace, kde se partneři učí získat dovednosti,
které jim scházejí k fungujícímu vztahu.
Je nějaké východisko, když nastane manželská krize?
Krize je vždy šance na změnu něčeho, co již není vyhovující. Ne
každý pár k ní takto přistupuje. Je velmi dobré, pokud z ní neumíme vytěžit novou, lepší kvalitu obrátit se na odbornou pomoc.
Krize do života lidí patří a jsou důležitým signálem. Je důležité
si být vědomi, že k jednotě se nedá promlčet, pouze promluvit.
I když to mnohdy není jednoduché, je to velmi důležité nepřestat
spolu mluvit.
Co byste rádi vzkázali našim čtenářům.
Aby si každý den uvědomili, že ve svém partnerovi mají toho
nejvzácnějšího člověka na světě.
Děkujeme za rozhovor
Připravili: Jitka a Petr Šmerdovi

Připravujeme další setkání z cyklu JEDEME V TOM SPOLU tentokrát s Karlem Řežábkem,
které z důvodu covidových opatření bylo na podzim zrušeno a bude nahrazeno na jaře. O náhradním termínu se dozvíte z webových stránek obcí a plakátů v okolí. Srdečně vás zveme.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021

Nejstarší volička obce Kovalovice Marie Pernicová

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Tradiční Martinský lampionový průvod

Tradiční Martinský lampionový průvod

Úprava školní zahrady

Úprava školní zahrady
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI

ÚMRTÍ V ROCE 2021

NAROZENÍ V ROCE 2021

LISTOPAD, PROSINEC
Havlíčková Iveta
Šmerda Jaromír
Kroča Petr
Martauz Pavel
Kousalová Helena
Honková Eva

60
65
75
75
80
80

Stanislav Šmerda
Hedvika Plevová
Vlastislav Barták
Květoslava Sekvencová

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné
zdraví a dobrou pohodu do
dalších let.

STATISTIKA VĚKOVÉ
STRUKTURY
věková
počet
kategorie
obyvatel
0-9
91
10 - 19
61
20 – 29
66
30 - 39
82
40 – 49
89
50 – 59
91
60 – 69
83
70 – 79
57
80 – 89
27
90 – 99
9

21.2.2021
26.4.2021
11.5.2021
1.12.2021

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

V naší obci je přihlášených 664
obyvatel, mezi nimi jsou i noví
občánci, narození v roce 2021,
které mezi nás vítáme a do života
jim přejeme jen to nejlepší.
Dominik Havlásek
Karolína Čulíková
Ema Berthier
Benjamin Zhoř
Adéla Baláková
Mariana Horáková
Kristýna Vávrová
Timotej Buchta
Filip Krejčíř
Jana Muselíková

❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅❆❅
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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