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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přicházejí první jarní dny a s nimi hřejivé sluneční paprsky,
které nám dodávají tak potřebnou energii a radost v současné
nelehké době.
Tyto řádky se mi nepíšou lehce, nikdy by mě nenapadlo, že se
budu v 21. století zmiňovat o válce, úplně zbytečnému konfliktu,
který má na svědomí tisíce mrtvých lidí.
Sotva trochu ustoupila do pozadí „doba covidová“, nastoupilo
další smutné období, které způsobila jedna rozpínavá země jménem Rusko. 400 km od našich hranic je válka. Válku, kterou rozpoutal její představitel V. Putin. 24. 2. 2022 vtrhla ruská armáda
na svrchované území Ukrajiny a začala bez ostychu bombardovat
a ničit vše, co jí stojí v cestě, včetně obytných čtvrtí, nemocnic,
škol. Válka vyhnala z domovů miliony civilistů, jen v ČR požádalo o azyl kolem 230 tisíc uprchlíků.
Je naší morální povinností se o tyto uprchlíky (většinou matky
s dětmi) postarat. Tak jako většina obcí i my jsme nabídli možnost ubytování pro několik uprchlíků z Ukrajiny v klubovně sokolovny. Tito lidé žili normální život jako my, jen jim jednoho

dne ruské rakety zničili domov, město, rodnou vlast. Ne, tito lidé
si za to nemůžou sami, jak se nám snaží někteří jedinci namluvit,
kteří papouškují kremelskou verzi konfliktu o „mírové misi“!
Lidská paměť je krátká, bohužel, rok 1968 není zas tak vzdálený.
Rok, kdy proběhla invaze ruských vojsk (se zapojením států Varšavské smlouvy) na naše území, s tím rozdílem, že jsme se aktivně nebránili. Dnes vidíme, jak bychom měli rozstřílená města a vesnice a kolik
obětí na životech by to přineslo. Píše se rok 2022 a situace se opakuje,
jen je v hledáčku jiná země. Pokud Evropa a svět bude nečinně přihlížet, mohlo by se klidně stát, že budeme pod sférou vlivu nového
Sovětského svazu, jak o tom sní Putin a někteří jedinci ze Státní dumy.
Po tom všem si snad už všichni uvědomujeme, jak důležité je
pro naši zemi členství v evropských strukturách.
Děkuji všem, kteří přispěli na materiální sbírku, která byla organizována na počátku konfliktu.
Děkuji také všem občanům, kteří pomohli vybavit klubovnu
sokolovny postelemi, nábytkem, povlečením a hračkami pro děti.
Není to první ani poslední pomoc, která byla nebo bude potřeba.
Věřím, že Váš zájem pomáhat, hned tak neustane.
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K činnosti obce:
Vzhledem k složité situaci na trhu, kdy se ceny materiálu či
zboží mění každým týdnem, jsme na letošní rok přichystali jen
několik investičních akcí.
Požádali jsme o dotaci z rozpočtu JMK, podpory rozvoje venkova na vybudování obslužné rampy do areálu vedle restaurace.
Dále Jednota sokol Kovalovice požádala o dotaci také z rozpočtu
JMK na výměnu cca 10 oken v budově sokolovny.
V sále kulturního zařízení obecního úřadu chybí na jevišti
opona a závěsy. Na tuto akci budeme v nejbližších týdnech žádat
o dotaci z 9. výzvy MAS Slavkovského bojiště z PRV.
Od září loňského roku stále nevíme, jestli byla podaná žádost
o dotaci z programu Národní sportovní agentury na dobudování
víceúčelového hřiště (osvětlení, oplocení) úspěšná. Je to škoda,
hřiště zatím nelze provozovat.

1/2022

V únoru proběhlo otevírání obálek na akci – Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice.
Z několika oslovených se přihlásila jen firma Bringstav, s. r. o.
V příštím týdnu by měla být podepsána smlouva o dílo. Zakázka
je náročnějšího charakteru za 3.104.880,19 Kč s DPH a bude probíhat o prázdninách, pokud obdržíme dotaci z programu - Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 a podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvo pro místní rozvoj.
V minulém týdnu nám Státní fond životního prostředí ČR vydal rozhodnutí o přidělení dotace na Výsadbu stromů v lokalitě Skalky ve výši
249 550 Kč. Dotace je 100%, vysazeno bude cca 80 ovocných stromů
(jabloně, slivoně, višně.). Výsadba proběhne v podzimních měsících.
Přeji Vám, pokud možno, krásné jarní dny a hezké prožití Velikonočních svátků.
Milan Blahák - starosta

ZASTUPITELSTVO
USNESENÍ ZÁPISU Č. 21/2021
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 14. 12. 2021
• schvaluje Plán rozvoje sportu na roky 2021 - 2026
- usnesení č. 4/21/21
• schvaluje smlouvu o nakládání s nebezpečnými a ostatními
složkami komunálního odpadu elektrozařízením na sběrném
dvoře Viničné Šumice mezi obcí Kovalovice a společností ResponoCom, s. r. o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
– usnesení č. 5/21/21
• bere na vědomí informace o schválení závěrečných účtů Svazku Šlapanicko, DSO Šlapanicko a Mikroregionu Roketnice
– usnesení č. 6/21/21
• bere na vědomí rinformace - Plán inventur 2021
– usnesení č. 7/21/21

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Stanislav Pernica, Jiřina Kotvrdová
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Petra Filipa a Josefa Kadlece
– usnesení č. 1/21/21
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje program zasedání
- usnesení č. 2/21/21
• schvaluje rozpočet obce Kovalovice na rok 2022 členěný na paragrafy jako schodkový, příjmy ve výši – 10.938.000 Kč, výdaje
11.180.000 Kč, schodek je kryt ze zůstatku let minulých, a dále
střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2023 a 2024.
- usnesení č. 3a/21/21
• schvaluje rozpočet MŠ Kovalovice na rok 2022 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 -2024. Rozpočet MŠ je vyrovnaný,
příjmy i výdaje ve výši 5.752.000 Kč.
- usnesení č. 3b/21/21

Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák‑starosta

USNESENÍ ZÁPISU Č. 22/2022
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 8. 3. 2022
• schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farnosností Pozořice
– usnesení č. 5b/22/22
• schvaluje knihovní řád pro knihovnu obce Kovalovice
– usnesení č. 6/22/22
• schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, který v článku V. Smlouvy mění výši finančního
příspěvku - standard IDS JMK v roce 2022 na 100 Kč na
100 Kč/ obyvatele (65.700 Kč)
– usnesení č. 7/22/22
• schvaluje dohodu o provedení práce se zastupiteli obce Kovalovice na za rok 2022: Jiřina Kotvrdová - úklid čekárny Brnčín,
pokladní na koupacím biotopu a Milan Blahák, servis a údržba přírodního koupacího biotopu
– usnesení č. 8/22/22
• schvaluje poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši
60.000 Kč, finanční obnos bude zaslán na účty: účet Velvyslanectví Ukrajiny – 30.000 Kč a účet Červeného kříže Ukrajině
také 30.000 Kč.
– usnesení č. 9/22/22

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Jan Blaha
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Stanislav Pernica a Josefa Kadlece
– usnesení č. 1/22/22
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje program zasedání
- usnesení č. 2/22/22
• schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce a přestavba veřejných budov‑oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice firmu BRINGSTAV, s. r. o. IČO:25512111, Křehlíkova 1115/74,
PSČ 627 00 Brno za cenu 3.104.880,19 Kč s DPH. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
- usnesení č. 3/22/22
• schvaluje výsledek výběrového řízení na akci zhotovení obslužné
zásobovací rampy do víceúčelového areálu včetně branky s kovaným plůtkem na terase - firmu VELPEK, spol.s.o.r. Kovalovice 29,
PSČ 664 06 Kovalovice za cenu 319.352 Kč s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
- usnesení č. 4/22/22
• schvaluje žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši
50.000 Kč Římskokatolické farnosti Pozořice
- usnesení č. 5a/22/22

Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák‑starosta
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CO JE NOVÉHO V DOBROVOLNÉM SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO
zdarma popelnice, do kterých mohou ukládat tříděný odpad přímo doma a svozová firma je bude odvážet od jejich nemovitostí.
Jen tak pro zajímavost – jedná se o nákup 12.634 popelnic, dále
o velkoobjemové kontejnery, štěpkovač a potřebný hardware a software pro svozová vozidla a také pro obce. Na jejich nákup máme
přislíbenou dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů.
Kromě popelnic obdrží občané obcí zapojených do projektu
kompostérů zdarma nádoby pro uložení bioodpadu.
Z dotace se rovněž financovala výsadba aleje Tuřanka ve Šlapanicích, kde bylo vysázeno 91 stromů, převážně ovocných.
Zároveň pracujeme na přípravě dalších tras cyklostezek na Pozořicku (aktuálně na úseku Velatice – Mokrá – Horákov), na Ostopovicku a v okolí Moravan. O tom třeba někdy příště.
Rudolf Staněk a Miroslava Poštolková, DSO Šlapanicko

Jak už mnozí z vás ví z dřívějška, Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko (DSO) vloni dokončil stavbu druhé etapy cyklostezek na
Šlapanicku. Součástí této etapy jsou trasy Jiříkovice – Blažovice
a Kobylnice - Prace, které byly slavnostně otevřeny 16. září 2021.
Stavba tím sice skončila, ale pak následovalo ještě vyřízení všech potřebných administrativních záležitostí včetně kolaudace a vyúčtování dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsme odevzdali před
Vánocemi a čekáme každou chvíli její proplacení.
Od 1. ledna 2022 má naše DSO nově 30 členů. K původním 27
přistoupily obce Mokrá - Horákov, Střelice a Troubsko.
Od října do ledna jsme řešili problémy spojené s námitkami
účastníků stavebního řízení na stavbu I. etapy cyklostezek na
Pozořicku, která spojí Brno‑Líšeň, Podolí a Velatice a Tvarožnou
a je už třetí etapou našich cyklostezek. Po jejich vyřešení bylo
stavební povolení vydáno 16. února 2022. Po nabytí právní moci
jej budeme dokládat jako poslední dokument k žádosti o dotaci
a budeme čekat na vydání rozhodnutí o jejím poskytnutí.
Prakticky současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Po jeho vyhodnocení bude provedeno výběrové řízení na
banku, která bude stavbu financovat. Po jeho skončení bude podepsána smlouva se zhotovitelem a může začít stavba. Plánujeme to
v průběhu měsíce května nebo června podle toho, jak rychle se podaří všechno potřebné vyřídit. Dokončení plánujeme do 30. 4. 2023.
Už v září jsme podali žádost o územní rozhodnutí na stavbu
II. etapy cyklostezek na Pozořicku, která se týká obcí Tvarožná,
Sivice, Pozořice a Kovalovice. Po vydání rozhodnutí budeme i na
tuto etapu žádat o dotaci.
Od podzimu 2021 se také realizuje projekt zavedení door‑to
‑door systému svozu tříděných odpadů, do kterého se zapojilo
město Šlapanice a dalších 6 obcí našeho DSO. Občané dostali

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V DUBNU VYHLÁSÍ VÝZVU PRO SPOLKY A OBCE V ÚZEMÍ
V první řadě chci poděkovat občanům obcí, které se zapojily
do sbírky pro Ukrajinu. V pátek 4. 3. odjely od hasičské zbrojnice v Hruškách tři dodávky a nákladní automobil plný potřebných
věcí. Z Bošovic, Bučovic, Hostěrádek – Rešova, Hrušek, Jiříkovic, Kobylnic, Kovalovic, Křenovic, Letonic, Mokré – Horákov,
Moutnic, Otmarova, Podolí, Šaratic, Nížkovic, Slavkova, Sokolnic,
Újezd u Brna a Zbýšova byly dodány pleny, výživa, hygienické
potřeby, deky, přikrývky a další potřebné věci. Po dohodě s ukrajinským konzulátem v Brně byly věci odvezeny do jejich skladu
v Brně – Horních Heršpicích. Zde se dále třídí a chystají pro přímý
odvoz do Lvova nebo pro ukrajinské rodiny, které postupně přicházejí do České republiky. Část z vybraných věcí, zejména dětské
výživy, sunary, pleny, byly také rovnou dodány na brněnské výstaviště jako akutní přímá pomoc ukrajinským maminkám.
Od letošního dubna se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště otevírá možnost podat žádost o dotaci na podporu
svojí činnosti. Spolky mohou žádat na rekonstrukci nebo vybavení svého zázemí, pro obce je dotace určena na úpravu veřejného
prostranství nebo na investice do základních a mateřských škol,
včetně knihoven. Žádat také mohou svazky obcí, školská zařízení,
církevní organizace nebo nadace. Příjem žádostí bude probíhat
od dubna do konce června 2022. Maximální výše dotace bude
500 tis. Kč. Výše dotace je 80 %.
Všechny informace jsou k dispozici na https://slavkovskebojiste.cz/2021/12/09/vyzva‑z-programu‑rozvoje‑venkova‑pro‑obce/.
Hana Tomanová, Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Tel: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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ROZŠÍŘENÍ SKUPINOVÉHO VODOVODU
PRO VYBRANÉ OBCE NA ŠLAPANICKU ANEB CO SE DĚJE NA SVAZKU ŠLAPANICKO
Od září 2019 pracují zaměstnanci Divize Morava společnosti
OHLA ŽS spolu s partnerem ve sdružení společností IMOS Brno,
a.s na realizaci projektu s oficiálním názvem „Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa“, jehož cílem je odstranění problémů se zásobováním vodou ve vybraných obcích tohoto regionu.
Investorem zakázky je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Pitnou vodou zásobuje patnáct ze šestnácti členských obcí:
Blažovice, Babice nad Svitavou, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice,
Mokrá‑Horákov, Ochoz u Brna, Podolí, Ponětovice, Pozořice, Prace,
Sivice, Šlapanice, Tvarožnou a Viničné Šumice. To vše se děje prostřednictvím kvalifikovaného provozovatele, kterým je Vodárenská
akciové společnosti.

Dvoukomorový sklolaminátový vodojem DN 3000 v Tvarožné
2 x 100 m3 byly provedeny ze sklolaminátového potrubí. Dvě akumulační nádrře délky 17 metrů o průměru DN 3000 jsou spojeny
čelní armaturní komorou délky 7,5 metrů.

Úvod
Společnost OHL ŽS byla již zhotovitelem první etapy stejnojmenného projektu, jehož realizace probíhala v letech 2013–2015. V rámci
této stavby byly zrekonstruovány přivaděče od nově vybudovaného
hlubinného vrtu HV 301 na Říčkách až po původní vodojem nad
Jiříkovicemi. U nového vodojemu v Mokré, jehož akumulace je
2000 m3, byla postavena dokonce i rozhledna. Hlavním efektem první etapy bylo posílit zdroje vody a minimalizovat ztráty.
Smyslem druhé etapy tohoto projektu, která byla zahájena
v září 2019 a na níž práce dosud probíhají, je rozšíření skupinového vodovodu Říčky o další obce směrem na jih, tzn. Blažovice,
Prace, Kobylnice a Ponětovice. Navržená koncepce předpokládá
napojení těchto obcí na zdroj Říčky, nicméně ponechává stále
možnost jejich zásobování ze Šlapanic. V navrhovaném systému
se předpokládá průměrná distribuce cca 1700 m3/d respektive
3150 m3/d v denním maximu. Systém bude dotován pitnou vodou ze dvou zdrojů, primárně ze zdroje Říčky a sekundárně z Brněnské vodárenské soustavy. Poměr využití jednotlivých zdrojů
bude záležet na jejich aktuální vydatnosti.

Vodojem Pozořice I
Závěr
Finální dokončení projektu se předpokládá v listopadu letošního
roku. Z důvodu budování celého nového vodovodního systému za
provozu je nutná etapizace zprovozňování jednotlivých vodovodních
řadů a vodojemů tak, aby bylo zachováno kontinuální zásobování
obyvatel pitnou vodou. Provedení takto rozsáhlého vodárenského
projektu bude mít zásadní vliv na kvalitu a zabezpečení dodávek pitné vody pro obyvatele obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Ponětovice, Pozořice, Prace, Sivice a Tvarožná.
V neposlení řadě je třeba zmínit výraznou podporu Státního
fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje, bez jejichž
příspěvku by se projekt nepodařilo realizovat

Zdroj Říčky
Základním zdrojem pitné vody pro tento skupinový vodovod je zdroj Říčky I a II. V lokalitě Říčky I byl v rámci projektu
vybudován nový hydrogeologický vrt HV 4 hloubky 218 metrů, který je vystrojený v celé délce AC zárubnicemi. Provedená
čerpací zkouška trvající dvacet jedna dní potvrdila vydatnost
vrtu 7,5 l/s a následné fyzikálně‑chemické a bakteriologicko
‑mikrobiologické rozbory potvrdily výbornou kvalitu podzemní vody s parametry vody kojenecké s vyššími hodnotami iontů
vápníku a hořčíku.

Ing. Petr Široký
sirokyp@ohla-zs.cz
vedoucí projektu, Divize Morava

Vodovodní řady a vodojemy
Celková délka vybudovaných vodovodních řadů je 17,5 km.
Z této délky bylo položeno 6,5 km potrubí z tvárné litiny DN 200
a 11 km potrubí PE 100 RC DN 150 a DN 100. Při pokládce potrubí PE 100 RC DN 150 bylo ve vhodných lokalitách využito
technologie pluhování. Délka takto uložených vodovodních řadů
dosáhla 6 kilometrů.

Základní informace
Oficiální název
projektu:

Šlapanicko – posílení skupinového
vodovodu, II. etapa

Investor:

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko

Zhotovitelé:

OHL ŽS, a.s.
IMOS Brno, a.s.

Neméně důležitou součástí projektu bylo vybudování šesti vodojemů buď jako novostaveb nebo v místech stávajících vodojemů,
které již kapacitně a tlakově nevyhovovaly. Čtyři z těchto vodojemů
byly provedeny monoliticky: VDJ Sivice 2 x 150 m3, VDJ Pozořice
I 2 x 125 m3, VDJ Pozořice II 2 x 75 m3 a VDJ Prace 2 x 200 m3.
Zbylé dva vodojemy VDJ Pozořice III 2 x 100 m3 a VDJ Tvarožná
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Projektant:

AQUA PROCON s.r.o.

Termín zahájení:

09/2019

Termín dokončení:

11/2021

Finanční objem:

176 mil. Kč
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MŠ KOVALOVICE
OKÉNKO DO MŠ TROCHU JINAK…
Vylepšování školní zahrady se přeneslo i do brzkých jarních
měsíců, ale již nyní byl zahájen provoz „ptačího hotelu“ vyvěšením 6 budek na vzrostlé stromy. Sýkorky už obhlíží své ubikace,
a tak to vypadá, že zájem hostů bude veliký.
Ve svahu za domečkem byly zhotoveny další dva dřevěné prvky
pro děti, které jsou mimo dotaci. Do budoucí chýše z převislých
habrů (až naroste) vede svahová rampa s lanem určená k přitahování. Na druhé straně svahu ční balanční kůly propojené nášlapnými
destičkami různých výšek – vyšší náročnost pro starší děti je dána
právě umístěním prvku ve svažitém terénu. Na tyto prvky finančně
přispěli rodiče dětí navštěvující MŠ. Tímto Vám srdečně děkujeme
a velmi si vaší přízně vážíme!
Nové „klackoviště“ za sklepem bude poskytovat dětem spoustu dřevěných dílů, větviček a klacíků, ze kterých mohou stavět, modelovat,
spojovat, tvořit a tím podporovat svoji fantazii a motorické dovednosti.
Vaší pozornosti jistě neušla dřevěná pozorovatelna vybudovaná
na solitérní vzrostlé borovici. Doopravdickým dalekohledem bude
možnost si lépe prohlédnout veverky, ptáčky, mraky a všechno kolem nás. A nakonec hry v bezpečných výškách děti také ocení.
Do vztyčeného obrovského akátového sloupu je přivedena voda
a několika tryskami dokáže zpříjemnit horký den všem, kdo se
budou chtít osvěžit. Mlhoviště a vůbec hry s vodou jsou pro děti
vždy atraktivní, a tak nám bude na zahradě fajn i za rozpálených
slunečných dnů.
Jsme sami zvědaví, jak se bude líbit běhání za kuličkou na
kuličkodráze, která může být v létě využita i jako vodní kaskáda
s velkými odpočinkovými valouny ve stínu bukového háje – až
buky povyrostou.
Vyvýšené záhony stojí ve spodní části zahrady přímo u plotu.
Zde plánujeme pěstovat jahody, hrášek, kedlubny… prostě, co nám
chutná nebo i to, co chceme dokázat vypěstovat a potom ochutnat.
Nemůže chybět kompostér, který je potřebou každé správné
zahrady. Ten náš má 3 komory a kvůli přístupu je přední stěna
rozkládací jako stavebnice.
Nad sklepem „vyrostl“ nový plůtek z ručně opracovaných akátových kulánů propojených hustou sítí. Nový plot ve spodní části
zahrady dokončíme až před otevřením, abychom laťky plotovky
ještě chvíli ušetřili působení vnějším vlivům počasí.
Hned jak počasí dovolilo, byly v půlce března nově založeny
nebo opraveny travnaté plochy.

😊

Čekají nás ještě další práce, které zvládneme zejména ve spolupráci s obecními pracovníky – vyčištění okapu u zahradního
domku, upevnění uvolněných desek okolo pískoviště a obroušení
stávajícího prvku se skluzavkou a kreslící tabule. Dřevěný sud je
připravený pro odchyt dešťové vody z domečku, tak je třeba upravit
svody, které momentálně odvádí vodu na zem.
A nyní si již budeme všichni přát deštivé jaro, aby byla tráva
brzy hustá a děti mohly co nejdříve na zahradu vyběhnout!
Bohdana Vlčková

😊
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CO SE DĚLO V NAŠÍ ŠKOLCE OD NOVÉHO ROKU
I nadále jde naše školka v duchu přírody. Zajišťujeme sběr papíru, jehož výtěžek poputuje na autobusovou dopravu na výlety,
které letos máme v plánu. Pomáháme i zvířátkům, která v zimě
nemají tolik potravy, a tak jsme se setkali u krmelce i s myslivci
a společně jsme jim přichystali něco dobrého do bříšek. Zároveň
jsme se dozvěděli plno zajímavých věcí, například jak vypadá srnčí pelíšek. Na to navazovalo představení divadélka Úsměv s pohádkou „Veselá zima se zvířátky“.
Dozníval ještě duch Vánoc, a tak jsme se vypravili autobusem
do Pozořic na místní faru, kde byl vystavený krásný dřevěný betlém se spoustou zvířátek a postaviček, která ztvárňují řemesla.
Moc se nám líbil, stejně jako cesta zpět „po svých“.
Do života patří také zdravé soutěžení, proto se naše děti zapojily do výtvarné soutěže, kterou pořádal MAP Šlapanice. Bylo
vyhlášeno několik témat, ale v naší školce zvítězil „Můj hrdina“.
Nyní s napětím očekáváme vyhlášení výsledků, které proběhne
v dohledné době. Proběhly také konzultační hodiny s rodiči.
Víme také, jak důležité je býti zdraví, proto jsme do školky pozvali studenty zubního lékařství, aby dětem ukázali, jak se správně starat o své zoubky „Aby zoubky nebolely“. Nejen o zoubky se
musíme dobře starat, ale i o své tělo! V týdenních blocích jsme
poznávali a zkoušeli nové sporty, aby byl člověk fyzicky zdatný.
Podle pořekadla „Ve zdravém těle, zdravý duch“ jsme ochutnávali
a poznávali zdravé a nové chutě. Například dětem nejvíce chutnalo mango, avokádová pomazánka a salát z čerstvé červené řepy!
Ale zdravě se dá i mlsat, proto jsme si upekli müsli z vloček a oříšků a pohankové sušenky. A kamarádi z ostatních tříd byli zváni ke
vzájemné ochutnávce!
V období masopustu jsme uspořádali karneval, kde byly různé soutěže a plno radovánek s písničkami. Děti navzájem hádaly
převlek svého kamaráda a pohádku, z které postava je.
Měsíc březen nám začínal jarními prázdninami, byť byl provoz
omezen, i nadále naše školka nezahálela a pro děti si připravila
spoustu příjemných aktivit – například tvoření pokladničky, malování sněženek nebo tvoření kytek z plastelíny. Po prázdninách
se na nás těšila hudební pohádka „O Červené karkulce“, kterou
děti dobře znaly a s herci si zazpívaly. Protože má být školka veselým prostředím, dokážeme si jej i sami vytvořit například barevným týdnem, kdy pro jednotlivé dny byla stanovena jedna nebo
dvě barvy. Tato barva nás provázela celým dnem, ať už na oblečení nebo na výrobcích.

V následujících měsících se zapojíme například do akce „Ukliďmě Česko“, kde se děti naučí, že papírky, sklo a plasty nepatří do

přírody, ale do barevných kontejnerů. Chystáme se také na jarní
focení tříd i focení našich předškoláků, kteří nás budou opouštět do první třídy, kterou si mohou vyzkoušet v projektu „Škola
nanečisto“. Dále jsme přijali pozvání na návštěvu do lesní školky
na Jezera s námětem „Cesta ke chlebu“. Jak už název napovídá,
společně si ho taky upečeme a dozvíme se z čeho a jak se dělá.
Největší událostí naší školky je pasování předškoláků, které
proběhne v půlce měsíce června, přesně 16. 6. v 15.30 hod. Již
nyní máme spoustu nápadů a námětů, jak si tento den ozvláštnit
a dětem, které odcházejí vytvořit krásnou vzpomínku…
Pavlína Maštalířová a Gabriela Rýdza
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škola Kovalovice,
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ZÁPIS
DO
MŠ
ZÁPIS DO MŠ
na šk. r. 2022/2023
na9.šk.5.r. 2022
2022/2023
8 9.
– 16
5. hod.
2022

Postup přijímacího řízení
1. krok – Vyplnění žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (dále jen žádost) si vytisknete z webu MŠ Kovalovice (dokumenty přijímacího řízení) nebo si ji můžete vyzvednout
ze schránkyřízení
na budově MŠ Kovalovice ve středu 6. 4. 2022.
Postup přijímacího
2. krok – Příjem dokumentů 9. 5. 2022
1. krok – Vyplnění žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Potřebné dokumenty:
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (dále jen žádost) si vytisknete z webu
-	Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (řádně a čitelně vyplněná) včetně potvrzení od dětského lékaře
MŠ Kovalovice (dokumenty přijímacího řízení) nebo si ji můžete vyzvednout ze schránky
o řádném očkování dítěte (není třeba jen v případě povinného předšk. vzdělávání)
na budově MŠ Kovalovice ve středu 6. 4. 2022.
- Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (ke kontrole údajů)
2. kroko–přijetí/nepřijetí
Příjem dokumentů
9. 5. 2022 do 30 dnů)
3. krok – Rozhodnutí
(zveřejníme
Potřebné
dokumenty:
Rozhodnutí o nepřijetí Vašeho dítěte je nutné si vyzvednout oproti podpisu v MŠ Kovalovice u ředitelky
o přijetí
vzdělávání (řádně a čitelně vyplněná) včetně
školy ve čtvrtek- 2.Žádost
6. od 15:00
h. kdopředškolnímu
16:00 h.
potvrzení
od
dětského
lékaře
o
řádném
očkování
dítěte
(není upřednostnění
třeba jen v případě
V případě přijetí dítěte do MŠ Kovalovice a jeho nenastoupení,
např.
z důvodu
místa v jiné mapovinného
předšk.
vzdělávání)
teřské škole, je nutné, aby rodiče tuto skutečnost sdělili co nejdříve ředitelce školy, nejlépe do středy 2. 6. 2020.
listvdítěte
občanský
průkaz
zákonného
zástupce
(ke kontrole
údajů)
!! Ve čtvrtek -9. Rodný
června
16:00a hod
se koná
třídní
schůzka
pro rodiče
nově
přijatých dětí!!

KRÁTKÉ3.ZPRÁVY
ZE ŠKOLY
krok – Rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí (zveřejníme do pondělí 30. 5. 2022)

Rozhodnutí o nepřijetí Vašeho dítěte je nutné si vyzvednout oproti podpisu v MŠ

Uvolňující se opatření a ustupující výskyt onemocnění Covid-19
Kovalovice
školy
ve středu
nám konečně umožňují
pracovatuveředitelky
třídách, učit
se, dělat
věci spo-1. 6. od 15:00 h. do 16:00 h.
V
případě
přijetí
dítěte
do
MŠ
Kovalovice
lečně tak, jak to má být a tak, jak to umíme. Kromě vzdělávání také a jeho nenastoupení, např. z důvodu
upřednostnění
jinézaměřujeme
mateřské škole,
je nutné, aby rodiče tuto skutečnost sdělili
pracujeme na tvoření
dobrého klimatumísta
třídy ivškoly,
se
na sociálně‑skupinové
chování, pracujeme
zažitínejlépe
a dodržování
co nejdříve
ředitelcena
školy,
do středy 2. 6. 2020.
pravidel. Věříme, že se všechny plánované aktivity už budou moct
uskutečnit a pořádně
si ječtvrtek
užijeme.9. června v 16:00 hod se koná třídní schůzka pro rodiče nově přijatých
!! Ve

dětí!!
VYNIKAJÍCÍ
VÝSLEDKY V OKRESNÍM KOLE
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Máme velkou radost a gratulujeme našim třem páťákům k vynikajícímu umístění: 1. místo: Petra Duchoňová, 5. místo: Robin
Svoboda, 6. místo: Dan Železný.

------------------------------------------ředitelka školy

SLOVANSKÁ EPOPEJ

Páťáci a prvňáci cestovali za poznáním (více v článku H. Kleisové).

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE V SOKOLOVNĚ

Každoročně se účastníme Sazka olympijského víceboje, tentokrát
velkou část disciplín plnily všechny třídy v jednom dopoledni, kdy se
střídaly na stanovištích. Do dalších, atletických, se pustíme, až se
venku oteplí.
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Jak poznávat svět, aby výsledkem bylo vědění či poznatek? Jsme
vybaveni smysly a pamětí, rozhodli jsme se tedy je po celou dobu
našeho výletu za historií nechat pracovat.
Hmatem poznat opracovaný kámen z 12. století, dokonale kladené kvádry, ze kterého je postavena rotundová část řeznovického kostela, nám poskytla jediná zachovalá stavba v románském
slohu největšího rozsahu na území naší republiky. Lehkou vůni
dřeva, především kněžiště, jsme ucítili v interiéru kostela, který
byl velmi útulný a čistý.
V historickém čase jsme se posunuli přejezdem do Ivančic, kde
jsme měli příležitost obdivovat gotický kostel Nanebevzetí pany
Marie, jehož počátky sahají do 13. století. Dle pověsti měl základ ke
kostelu položit sv. Václav. Žebrová klenba, barokní oltáře, „nemohli
jsme se vynadívat“. Renesanční okénko se nám otevřelo v městském
domě, kde jsme měli také příležitost zhlédnout výstavu betlémů.
Vyvrcholením našeho výletu byla „pastva pro oči“. Moravský
Krumlov, Slovanská epopej Alfonse Muchy nám všem vzala dech.
Odkaz tohoto světoznámého umělce nám poskytl si propojit naše
znalosti z vlastivědy. Sice dílo z 20. století, ale více jak polovina
pláten nás provedla celou historií našeho národa. Průvodkyně
Hana nás svým výkladem zaujala a každý si mohl z této výstavy
odnést, co mu „libo jest“.
Výlet pro nás zprostředkovala Jarka Svobodová, která má k historii a všeobecně k tradicím velmi vřelý vztah. Po celou dobu nás
také provázela a poskytla nám mnoho informací. Děkujeme!
Hana Kleisová

MASOPUST VE ŠKOLE

Masopustní veselice, veselá je převelice… a byla i v naší škole.
Poslední únorové dny jsme si připomínali lidové tradice Masopustu. Když se děti seznámily s hlavními lidovými zvyky tohoto období, čekaly je školní masopustní radovánky, mezi kterými
nechyběly výroba karnevalových masek, zábavné luštění, masopustní muzicírování a rýmovaní a samozřejmě dobré jídlo. Letos šikovné ručičky našich dětí a ochotné paní asistentky
provoněly celou školu více než čtyřmi sty koblížky. Nadšené party
malých pekařů a pekařek by mohly konkurovat zkušeným profesionálům. Na závěr toho všeho veselí nás čekala masopustní bojovka na školním hřišti, kde se dětem představily tradiční
maškary se zábavnými úkoly. Odměnou byly papírové prstové
loutky, se kterými šikovní řešitelé mohli zdramatizovat vlastní
maškarní rej. Druháčci svoje divadelní představení ukončili slovy: „Masopust končí, basu jsme pochovali a začíná půst. Místo
masa teď na talíři budou jen brambory.“ Shodli jsme se, že to bychom asi nevydrželi. Na Velikonoce, a hlavně na jaro, se už ale
všichni moc těšíme. Čekají nás totiž nové výzvy a zážitky nejen ve
třídách, ale také v přírodě.
Lenka Soukupová.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Vážení rodiče,
srdečně zveme vaše děti i vás k zápisu do 1. ročníku základní školy, ve středu 6. dubna od 13.00 do 16.30 hodin v prostorách naší ZŠ.
Před zápisem proveďte elektronické přihlášení, rezervaci termínu
a stáhnutí žádosti přes banner „Online zápis do školy“ na našich
webových stránkách www.skolavinicnesumice.cz/Základní škola/
Novinky. Nabízíme možnost tisku ve škole. Více informací na našich stránkách.
Těšíme se na setkání.
Olga Růžičková, ředitelka školy

8

1/2022

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ		

1/2022

ROZHOVOR
TRADIČNÍ OSTATKOVÝ PRŮVOD
Po odmlce společenských akcí, z důvodu proticovidových
opatřeních, jsme si mohli letos opět užít tradičního ostatkového průvodu, který je v naší obci vnímán jako zdroj společenské
zábavy a sousedské pospolitosti napříč všemi generacemi. Letos
jsme během ostatkového průvodu položili pár otázek panu Miloši
Tinkovi z Pozořic, který je nejdéle hrajícím muzikantem v ostatkovém průvodu.
Miloši, jak dlouho hraješ v Kovalovicích na ostatkách a pamatuješ si první hraní?
Na ostatkách v Kovalovicích hraju už 40 roků, poprvé jsem tady
byl v roce 1981 nebo 1982. To ještě fungovala hospoda U Lvů, kde
bývala klobásková zastávka a závěr průvodu byl ve staré zbrojnici.
Tam si masky z darovaných surovin (špek a vajíčka) dělali večeři.
Pamatuju, že ve výčepu U Lvů stával na kamnech velký kastrol
s vodou a v něm se ohřívaly půllitry s pivem pro štamgasty.
Vnímáš nějaký rozdíl v ostatkovým průvodu dnes a před léty?
Rozdíly samozřejmě jsou, dřív bývalo víc tradičních masek, například medvědář s medvědem, babka s nůší. Taky bych řekl, že
kolem masek pobíhalo víc děcek a stávalo se, že k pomalování
(zapatlání) zubní pastou nebo krémem na boty docházelo až po
dlouhé honičce. Teď jsou spíš masky každý rok jiné. Reagují na
dění u nás a ve světě, jaký film je právě v kurzu… Taky se objevují
doplňky náročné na přípravu. Před pár lety byl například v průvodu k vidění obrovský klobouk a Bobem a Bobkem. Ale něco se
nemění - vychází se s pochodem „Co jste hasiči“, je zastávka na mlýně
a písař začíná svou promluvu slovy: „Se srdcem napuklým…“.
Vzpomínáš rád na některé muzikanty, kteří s tebou hráli?
Hrají se stále stejné písničky, stejné hudební nástroje?
Když jsme začínali, hrávalo se i večer, a tak jsme dělali předskokany dospělým členům kapely, aby nebyli před večerním hraním
„znavení“. Pod vedením Petra Müllera jsme doprovázeli průvod
masek a večer už hráli ostatní. Muzikantů se za ty roky vystřídalo
hodně, ale pro mě nejbližší je Močál (Petr Hromek). Spolužák,
kamarád a dlouholetý spoluhráč.
Základní písničky zůstávají stejné, ale postupně se doplňují
o novější. Stejné je to s hudebními nástroji. Křídlovky, baskřídlovky, tuba, bicí. To je stálé složení a občas dojde k doplnění nebo
drobné změně. Někdy klarinet, lesní roh, trombon. Párkrát jsme
zkusili harmoniku, na kterou hraje výborně Kalda (Milan Kalianko). Při teplotách pod nulou se ale dechové nástroje nedají s harmonikou sladit.
Která maska tě za ta léta nejvíce zaujala? A proč?
Každý rok se najde nějaká nápaditá maska, takže těžko vybrat
jednu nejlepší.
Vzpomeneš si na nějaký veselý příběh „z natáčení“ :-) z ostatků
v Kovalovicích?
Za ty roky jsme toho samozřejmě zažili hodně. Někdy nám zamrzaly nástroje, podruhé bylo teplo i v košili a chudák medvěd ve
svém kožichu po pár štamprlích odpadl. Jeden rok jsme dokonce
museli přijít pěšky, protože autobus zůstal stát na zaváté silnici mezi
Pozořicemi a Kovalovicemi. Jindy si bubeník dělal na buben čárky
za každou skleničku slivovice a při 19. bubínek propiskou propíchl.
Těšíme se na Dražka, když se potkáme s druhou částí sivických
muzikantů doprovázející průvod ze Šumic a společně si zahrajeme.
Ale nejvíc mně utkvěla v paměti příhoda, kdy syn našeho hornisty
(původem z Ostravy) vyběhl z garáže jednoho domu a překvapeně

sděloval tatínkovi, že je tam s maskami pozvali a měli nachystané
občerstvení. V tu chvíli mně došlo, jaký je rozdíl mezi přirozeně
udržovanou tradicí a uměle zaváděnými zvyky.
Co bys vzkázal našim čtenářům…
Co bych chtěl vzkázat čtenářům? Je dobré si vážit tradic, které se
přirozeně předávají z generace na generaci a udržují přátelské vztahy na vesnici. Přeji vám, aby se v Kovalovicích i v budoucnosti našli
lidé ochotní věnovat svůj volný čas organizování podobných akcí.
Miloši, děkujeme za rozhovor, za tvůj čas, vytrvalost, nadšení
a věrnost po celá ta léta…
Rozhovor připravili Jitka a Petr Šmerdovi
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SOKOL
NĚKOLIK SLOV O ČINNOSTI TJ SOKOL KOVALOVICE
Koncem března proběhla valná hormada jednoty, na které se
bilancoval uplynulý rok a volil nový výbor jednoty.
Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se v uplynulém
roce poněkud uvolnila, bylo možno uskutečnit i některé naše pravidelné akce.
Bohužel tradiční večer u cimbálu se ještě nepodařilo realizovat,
ale měsíc květen už byl o něco příznivější, takže se naši nejvýznamnější akci, tj. Pochod osvobození, podařilo uspořádat. Přesto bylo
nutno přijmout určitá opatření, aby se předešlo nadměrnému shromažďování osob. Především jsme byli nuceni změnit způsob prezence, kde dochází k největší koncentraci účastníků, takže jsme
start přemístili ze sokolovny do volného prostoru na hřiště. Účastníci se nezapisovali na prezenční lístky, ale pouze obdrželi popis
tras. Bez prezence bohužel nebylo možno tisknout diplomy, takže
každý účastník obdržel čistý diplom s tím, že si ho může vyplnit
sám po absolvování pochodu. Startovné jsme zrušili, resp. bylo
dobrovolné. Tradiční gulášová polévka v cíli se rovněž nekonala,
namísto toho jsme u kurtu připravili ohniště s možností opečení
přinesených uzenin. Občerstvení pak bylo možno zakoupit u okénka na biotopu. Přes všechna opatření můžeme konstatovat, že se
loňský ročník vydařil, k čemuž přispělo i pěkné počasí. Svědčí
o tom i účast 212 turistů, kteří absolvovali pěšky nebo na kole trasy
15, 27, 35 a 50 km. Jen pro zajímavost, rekordní počet účastníků
(242) jsme zaznamenali v roce 2018, takže tento ročník považujeme, přes všechna omezení, za velmi úspěšný.
V měsíci červenci jsme se zúčastnili tradičního nohejbalového turnaje ve Viničných Šumicích, kde jsme se z 8 přihlášených mužstev
umístili na 5. místě.
Naší nejvýznamnější akcí po prázdninách byl 5. ročník Sportovního atletického dopoledne pro děti. 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 dětí nás velmi příjemně překvapila.
Po dobu rekonstrukce obecního úřadu byla zřízena provizorní
úřadovna v naší klubovně. Dále poskytujeme 1 místnost jako
úřadovnu pro rybářský spolek.
V závěru roku jsme uspořádali ještě 2 tradiční akce, a to rozloučení s rokem na Říčkách a mezi vánočními svátky pak turnaj jednoty
ve stolním tenisu.
V jednotě v uplynulém roce pravidelně fungoval oddíl badmintonu. Cvičení všestrannosti dětí bohužel zaniklo, ale mládež chodí
hrát florbal. Potěšující je, že se podařilo oživit i činnost oddílu nohejbalu, i když pouze na našem kurtu, takže jeho činnost je sezónní. Rovněž sauna si získala svoje pravidelné příznivce, takže je
v provozu téměř denně.
Významným počinem bylo pořízení špičkového posilovacího
stroje, který se podařilo zakoupit díky sponzorům, a to především Marku Kousalíkovi, Obci Kovalovice, Jaromíru Grycovi,
Jaromíru Šmerdovi a Cvičebnímu kroužku mistra Beneše. Tím se
výrazně zvýšil zájem o využívání posilovny.
Z připravovaných akci bychom chtěli pozvat všechny příznivce
turistiky na 48. ročník Pochodu osvobození, který se uskuteční
v sobotu 7. 5. 2022 na tradičních trasách.
Na závěr bychom chtěli informovat, že naše jednota oslavuje
110. výročí od svého založení. Proto bychom chtěli v letošních
vydáních Zpravodaje postupně informovat o naší historii. Při této
příležitosti jsme se rozhodli oslavit naše výročí poněkud netradičně, a to uspořádáním Street party s živou hudbou. Akce se
koná v sobotu 11. 6. 2022 odpoledne na Spojce. Bližší informace
budou sděleny dodatečně. Všichni jsou srdečně zváni.

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL KOVALOVICE
V letošním roce uplyne 110 let od založení
Tělocvičné jednoty Sokol Kovalovice. Při této
příležitosti bychom Vás rádi seznámili s jeho
historií. Rozdělili jsme ji do několika etap, se
kterými bychom Vás rádi postupně seznámili.

účastníků. První výročí vyhlášení samostatného Československa
bylo v roce 1919 oslaveno sokolskou besedou a 10. výročí založení sokola (rok 1922) pak veřejným cvičením.
Mimo Tělocvičné jednoty Sokol Kovalovice v obci existovaly i další tělocvičné spolky. Vedle Orla (v obci byl založen v roce
1910) to byla ještě Federace dělnických tělocvičných jednot (obci
založena v roce 1920). Všechny spolky se vedle činnosti tělocvičné
věnovali i činnosti vzdělávací a kulturní. Mimo veřejných cvičení
měla velký význam ochotnická divadelní představení.
O činnost tělocvičné jednoty se v té době významně zasloužili
manželé Stejskalovi, kdy Karel Stejskal (v letech 1926-1927 řídící učitel) pracoval jako jednatel a vzdělavatel jednoty a Blažena
Stejskalová se zapojovala jako režisérka divadelních představení,
národopisných slavností a jako autorka textů. Pokračovatelé této
záslužné činnosti se stali Florián Kříž (řídící učitel 1927-1947),
který byl vzdělavatel a starosta jednoty, a jeho žena Zdeňka, která
se ujala nacvičování divadelních přestavení.
Podle dostupných informací se v prvních dvaceti letech existence
jednoty stav členské základny pohyboval kolem 60 členů. V té době
se členové jednoty zúčastnili mnoha veřejných cvičení jak na domácí
půdě, tak v okolních obcích. Např. v roce 1921 naše jednota uspořádala veřejné cvičení, kterého se zúčastnilo celkem 315 cvičenců,
z toho 45 z naší jednoty. V roce 1922 se k 10. výročí založení jednoty

ČÁST 1: OD ZALOŽENÍ DO PADESÁTÝCH LET

tělovýchovy v naší obci nalézají svůj vzor již počátkem 20. století v pozořickém Sokole, který byl založen již v roce 1902 Janem
Šlimarem, ruským legionářem. Jednota byla založena v roce 1912
a první cvičení probíhalo v hostinci U Pantůčků, č. p. 86 (do roku
1988 hospoda U Lvů). Svoji činnost však řádně nestačila rozvinout,
protože první světová válka (1914-1918) přerušila veškeré spolkové
dění. Jednota obnovila svoji činnost v druhé polovině roku 1918.
Zájem o tělesné cvičení přivedl do našich řad i šumickou mládež,
proto byl v lednu 1919 ustaven tělocvičný odbor kovalovického Sokola se sídlem v dolním hostinci v Šumicích (nyní úřadovna pošty).
Ještě téhož roku se v Šumicích uskutečnilo veřejné cvičení za účasti
okolních jednot. V roce 1920 pak vzniká samostatná sokolská jednota v Šumicích (název Viničné Šumice dostala obec až v roce 1925).
Naše jednota patřila do III. okrsku župy Petra Chelčického
a v roce 1919 se v Kovalovicích poprvé konalo okrskové cvičení
za hojné účasti cvičenců i diváků – slavnostní průvod čítal 2 200
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Ukázka z první sokolské kroniky z roku 1922
uskutečnil slavnostní průvod obcí za účastí 236 cvičenců. Jednota rovněž pořádala vycházky po okolí. Velký význam pro kulturní
činnost v obci měla ochotnická divadelní představení, který se za
rok pravidelně uskutečnilo kolem 6. Jednota rovněž pořádala plesy,
veselice při veřejných cvičeních, Martinské hody. V tomto období
rovněž zajišťovala provoz knihovny.
V předválečném období sice došlo k mírného poklesu členské
základny, ale kulturní a sportovní činnost pokračovala nadále.
Navíc k veřejným cvičením přibyly i aletické závody.
Fašistická okupace znamenala omezení činnosti tělocvičných
jednot. V roce 1941 fašisté zastavili činnost Orla i Sokola. Majetek
byl zabaven, písemnosti uloženy na četnické stanici v Pozořicích.
Po válce začala pravidelná cvičení všech složek, pokračovala
i kulturní činnost (divadla, zábavy, besídky). Rovněž ostatní složky
(Orel a FDTJ) v obci začaly vyvíjet svoji činnost. Organizace FDTJ
(Federace dělnických tělocvičných jednot) pak doporučila svým
členům vstup do Sokola, který byl určen jako základna pro sjednocení tělovýchovy. V poválečném období se počet členů výrazně
rozrostl, např. v roce 1946 měla jednota 91 členů.
V roce 1946 se obnovila jednání ve věci výměny sokolského pozemku, který se nacházel na konci obce směrem na Velešovice (poblíž
dnešní redukční stanice plynu) za pozemek poblíž rybníka „Za Mlýnem“ za účelem zřízení hřiště. Jednání však bylo prozatím neúspěšné.
V roce 1947 oslavila jednota 35. výročí založení. Těchto oslav se
zúčastnilo 400 sokolů z 9 okolních jednot. Uskutečnila se na poli
„Na Dražkách“ (v místech dnešního zámečnictví pana Kopečka),
které zapůjčil člen jednoty pan Benda František č. p. 1. Členská
základna tehdy čítala 133 členů.
Z historických podkladů se lze rovněž dočíst mnohé zajímavosti a kuriozity. Např. v roce 1939 dostali 2 členové jednoty důtku,
protože se nezúčastnili oslav narozenin TGM a namísto toho hráli

Vzpomínka na divadelní hru
z roku 1963
Třetí zvonění – Václav Štech
režisér Jašek Antonín
Hráli:
Blaháková Marie(Franková),
Přikrylová Anna, Klvačová
Vojtěška, Hrabcová Libuše,
Šmerdová Vlaďka, Pleva
Antonín, Petráš Vojtěch,
Filip Stanislav, Trávníček
Antonín, Valehrach Stanislav,
Šmerda Vladimír
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ve vedlejší místnosti karty. Nebo v roce 1940 byly na sokolském
pozemku vypěstovány brambory a jetelina, které se posléze prodávaly občanům. V roce 1947 pak byl sokolské pole osázeno cukrovou řepou, které se sklidilo 37 metráků. V roce 1948 byl schválen
nákup selátka na výkrm sletového vepře.
Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 došlo k nucenému sjednocení československé tělovýchovy. Poté, co do sportovní činnosti začali výrazně zasahovat komunisté, začaly první
politické problémy. Např. 3 členové a 1 členka jednoty byli postaveni před výbor jednoty, neboť se měli provinit tím, že po únoru 1948
jeden projevil nedůvěru ROH (Revoluční odborové hnutí) výrokem, že jeho nároky v době vládní krize zapříčinily rozpad národní
fronty, druhý zase prohlášením, že s komunisty ve výboru pracovat
nebude, další neprojevil pochopení pro socialismus a demokracii
tím, že nehlasoval pro návrhy podané komunisty a poslední byla
obviněna z nekalých obchodů na černo. Závěr: tři obvinění členové
První kabiny
prohlásili, že svých výroků litují a proti člence nebyly důkazy.
Dalším krokem komunistů bylo vytvoření
tzv. „Očistné komise“, jak bylo v těch dobách
HUGO klima
www.hugoklima.cz
zvykem, která měla za úkol posuzovat návrhy na vyloučení některých členů Sokola.
Od založení svých organizací cvičili sokolové v sále hospody „U Lvů“ a orli pak
v sále hospody „U Havlíčků“, nynější reKvalitní klimatizační jednotky
staurace „Na Tvrzi“.
Po komunistickém převratu byl zabrán
ASW H09
majetek Orla a ze sálu U Havlíčků udělalo
CO JSTE DĚLALI
výkon chlazení
výkon topení
2,7 KW
2,9 KW
místní zemědělské družstvo sklad, což byl
NA JAŘE...
A++
A+
první krok k jeho devastaci. Postupně byly
...
Namontovali
klimu
za
akční
cenu!
:-)
Prodloužená záruka
let
zničeny divadelní kulisy, osvětlovací technika sloužící k divadelním představením, vytrJARNÍ CENA
19 999,hána elektroinstalace a zásluhou uskladnění
vč. DPH
vlhkého obilí nenávratně poškozeny parkea montáže
26 999,ty. Tento stav trval až do 80. let, kdy bylo
Sleva platí na objednávky
přikročeno k rekonstrukci v souvislosti se
uskutečněné do 31. 5. 2022
vznikem nové restaurace.
V roce 1949 dochází k úpadku činnosti
jednoty. Důvodem jsou jednak vzájemné
nesympatie členů Sokola a rozdílné názory
na jeho činnost, kdy dochází k odstoupení
většiny členů výboru, včetně náčelníka a pokladníka. Mimo nepříznivé politické situace
k tomu přispěl i táhnoucí se spor ohledně
výměny sokolského pole za pozemek hřiště
Za Mlýnem. Nesoulad mezi členy dochází
tak daleko, že odstoupivší či vyloučení členové dokonce museli vrátit sokolské kroje.
Jednání o výměně stávající pozemku jednoty za pozemku „Za Mlýnem“ se nakonec
podařilo dovézt do úspěšného konce. Na
V LETĚ SKVĚLE VYCHLADÍ, V ZIMĚ PŘITOPÍ
novém pozemku byly postaveny kabiny
o dvou místnostech a sklad paliva. V roce
Přitápění klimatizací je levnější
1950 se zde konalo veřejné cvičení s průvonež topit plynem nebo přímotopem
dem obcí. Hřiště využívaly i jiné organizace k různým akcím, které se dosud konaly
PŘIJEDEME A ZDARMA ZKONZULTUJEME
KONTAKT POZOŘICE
převážně na návsi pod lípou (v místě souJiří Bouma
časného parku).
ZAMĚŘÍME > NAMONTUJEME

AŽ SE LÉTO
ZEPTÁ,

Pokračování příště.
Zpracoval: Miroslav Vlach

kalkulace@hugoklima.cz
773 93 82 82

> UKLIDÍME
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SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Milí přátelé,
počátkem každého roku probíhá skautská registrace. Letos nás
ve středisku opět přibylo – je nás v jedenácti oddílech už 439!
Mimořádný stav trvající už téměř dva roky snad už končí a život
i naše činnost se vrací do předcovidového normálu.
O tom, co se dělo v pozořickém dívčím a chlapeckém oddíle, se
více dozvíte v následujících řádcích.
Aleš Mikula, zástupce vedoucího střediska
Největší událostí před koncem roku bylo Betlémské světlo. Před
pandemií jsme si pro světlo jezdili do Vídně, letos nám to situace
opět neumožnila. Čeští a rakouští skauti si předali světlo na hranicích, odkud bylo dále rozváženo po celé republice. Účastnily jsme
se opět Betlémské tramvaje v Brně, která měla velký úspěch nejen
u světlušek, ale i u návštěvníků samotné tramvaje. Spojily jsme to
s procházkou po vánočním Brně a návštěvou vánočních trhů na
Náměstí svobody a na Zelném trhu. V pozořické farnosti jsme
měli tu čest přinést Betlémské
světlo do kostela na 4. neděli adventní. Zprostředkovaly
jsme opět rozdávání Betlémského světla v obcích Pozořice, Sivice, Kovalovice a Prace.
K jednotlivým stanovištím
přišlo pro světlo opět více lidí
než v minulém roce, a to nás
nejvíce těší. Větší ohlas mělo
i rozvážení Betlémského světla
autem k těm, co si pro něj nemohli sami přijít. Rozdání tohoto světla a současně i radosti
z blížících se Vánoc nám přináší
velké potěšení a chuť tuto akci
opět zopakovat i v příštím roce.
Aby Vánoce v našem oddíle nebyly jen o Betlémském světle,
uspořádaly jsme pro naše členky vánoční besídku, která se konala 22. 12. 2021 v Kulturním domě Sivice. Hrály jsme společně hry
a následovalo lovení drobných dárečků, které udělaly radost všem.
První schůzky v letošním roce proběhly v týdnu, kdy začala i škola. Schůzky probíhají k naší radosti zatím prezenčně. Můžeme se tak
aspoň lépe připravit na blížící se závody vlčat a světlušek, které se
uskuteční na jaře letošního roku.

Na prázdniny je opět v plánu čtrnáctidenní letní tábor.
Jsme rádi, že se můžeme vídat v našich klubovnách a trávit společně čas. Snad už nepřerušovaně až do konce roku.
Marie Pölzerová – Majka, vedoucí 1. dívčího oddílu Pozořice
V 1. chlapeckém oddílu Pozořice jsme loňský kalendářní rok,
i přes covidovou situaci docela úspěšný a vyplněný spoustou akcí,
završili vánočními družinovými schůzkami. Tradiční vánoční besídku, kdy se společně sejde celý oddíl, jsme tentokrát rozdělili
do jednotlivých družin, abychom co nejvíce zamezili šíření coronaviru. Oddíl se za několik posledních let docela rozrostl a už je
v něm téměř osmdesát členů. Každá družina si tedy udělala besídku v rámci schůzky po svém a kluci si poté mohli užívat již dlouho
očekávané vánoční prázdniny.
Po Novém roce nebylo na co čekat a hned jsme opět začali s pravidelnými schůzkami.
Šimon Fuks – Sajmon, vedoucí 1. chlapeckého oddílu Pozořice
Krásného počasí soboty 15. ledna jsme využili s našimi vlčaty
pro výlet do lesů v pozořickém okolí. Účast byla hojná, tedy deset chlapců z celkových dvanácti členů bílé šestky. Na programu
převažovaly hlavně hry, ale také jsme si ukázali, jak se sestavují
jednoduché pasti, či rozdělává oheň. Dohromady jsme s četnými
zastávkami ušli necelých deset kilometrů a myslím, že chlapce jsme
na konci dne odevzdali řádně unavené, ovšem spokojené.
Martin Filip – Greenmann,
zástupce vedoucího 1. chlapeckého oddílu Pozořice
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HVĚZDA SLÁDKŮ
O naší kovalovické restauraci Na Tvrzi, se v okolí už dlouho mluví jako o nejlepší. Díky Věrce, Silvánu Koudelkovým a jejich rodině, kteří
restauraci provozují a obětavě se o hosty starají, se může tato restaurace pyšnit nejen výbornou pověstí v okolí, ale nyní i oceněním „Hvězdou
sládků“. Toto ocenění se uděluje za nejlepší péči o čepované pivo. Pokud si chcete dát dobré pivo, zajděte si tam, kde mu skutečně rozumějí,
do restaurace „Na Tvrzi“. Tam, kde vědí, že o pivo se musí neustále pečovat. A to od okamžiku, kdy ho přivezou v sudech, až do chvíle, kdy
ho výčepní servíruje hostovi. Jen takový podnik a jejich majitel se pyšní Hvězdou sládků a dělá nejlepší jméno pivu i naší obci.

Hvězdné desatero

DOBRÉ JE JEN ČERSTVÉ
A SPRÁVNĚ NASYCENÉ
Pro kvalitu piva a jeho čerstvost je důležitý
tlačný plyn. Skvěle chutná jen to, které je
čerstvé a správně nasycené. Pro všechna
sudová piva je ideální směs oxidu uhličitého
a dusíku, a to v poměru 1:1. Případně
čistý oxid uhličitý. Tankové pivo se tlačí
standardně vzduchem, který ovšem
nepřichází s pivem do kontaktu. Vzduch
pivu vůbec nesvědčí, způsobuje leda jeho
zvětrávání.
SAPONÁTY NEPOUŽÍVÁME!
Pivo pijeme ze sklenic a ty si zaslouží
exkluzivní péči. V hvězdných hospodách
se používají zásadně speciální mycí
prostředky určené na pivní sklo a výčepní
vždy po jejich použití ještě sklenici
opláchne čistou vodou. Naši inspektoři se
na to zaměřují.
STŘÍDÁNÍ ZAKÁZÁNO:
KDE JE PIVO, NENÍ LIMO
Důležité pravidlo pro hvězdné pivo:
Nepouštět do pivních trubek slazené
ochucené nápoje. Střídání je v pivnicích
zakázané! Limonády totiž negativně
ovlivňují kvalitu piva. Mají mít vlastní
cestu na výčepní pult. Kdo střídá, ten na
hvězdu nedosáhne.
TEPLÉ, MĚLO BY SE
VYCHLADIT!
Všechny chutě v pivu vyniknou,
pouze pokud je servírované
za doporučené teploty. Ta se
pohybuje kolem 7 stupňů Celsia
(+/- 1 °C).
JEN Z ČERSTVÉHO SUDU
Správný hostinský sleduje, jak dlouho
má naražené pivní sudy, a dá na
doporučení, dokdy má pivo vyčepovat.
Jen tak bude mít vždy maximální
kvalitu. A nikdy nenabízí pivo starší,
byť by ještě nebylo „prošlé“.

KAM S NÍM?
DO CHLÁDKU A DO ČISTA!
Pivu nesvědčí teplo ani přílišná zima, optimální
teplota pro skladování je mezi 5 – 10 stupni
Celsia. Místnost musí mít omyvatelné stěny
a její podlaha se musí svažovat k odpadní
jímce. Hostinský společně s pivem neskladuje
nebalené potraviny.
ČISTÉ TRUBKY JSOU ZÁKLAD
Bez čistých trubek nikdy hvězdné pivo
nenačepujete. Naopak. Může být kalné,
s nedobrou chutí. Trubky se ve správné
hospodě proplachují vodou každý den.
Sanitace pivního vedení se pak provádí
nejpozději po čtrnácti dnech, u tankového
piva každý týden. Odborné firmy každou
návštěvu zaznamenají v sanitační knize.
Kdo se nestará, nemá u nás šanci!
VÝČEP, BRÁNA PIVA K ZÁKAZNÍKOVI
Výčepní pult je srdcem každé hospody
a musí svítit čistotou. Hvězdní hospodští
se o něj pravidelně starají a udržují jej
v perfektním stavu. Čistí jak výčepní hlavu,
tak i kohouty a samotný výčepní pult.

DO CHLADNÉ,
MOKRÉ SKLENICE, PROSÍM
Pivo se čepuje vždy do čisté,
vychlazené a mokré sklenice.

HOSPODSKÝ, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
DEGUSTÁTOR
Hospodští v podnicích s Hvězdou
jsou řádně proškoleni nejen v péči
o pivo a výčepních dovednostech,
ale také dobře vědí, jak má pivo
chutnat. Pravidelně kontrolují jeho
chuť i vůni. A čepují jen to, o kterém
jsou přesvědčeni na 100 procent.
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DUCHOVNÍ OKÉNKO
TAKY BOJUJETE SE VZDOREM?
Já ano. V sobě samém. Vím, že mám něco udělat, ale nechce
se mi. Může to mít tisíce podob, a to každodenně. Sám se tomu
divím, kde se to ve mně bere…
Velmi mi pomohla jedna knížka, která tento jev úžasně popsala. Sedí to. Mně to pomohlo mé vzdory pojmenovat a tak proti
nim účinně bojovat. No, účinně? Aspoň se o to snažím!
O co tu vlastně jde? Autor zmíněné knihy tu poukazuje na paradox, že svým vzdorem vlastně vzdorujeme svému štěstí. Což
je zarážející proto, že zároveň po štěstí toužíme. Často můžeme
projevy vzdoru pozorovat mnohem jasněji v životě druhých lidí
než ve svém vlastním. Moderním slovem je dnes „prokrastinace“, tedy odkládání povinností na později. Tento povahový sklon
křiví lidi po stránce osobní i profesní, činí z lidí pouhý stín jejich pravého já. Proč to tak je? Zdá se, že odpověď je univerzální
a odzbrojujícím způsobem jednoduchá: Lidé dělají hloupé věci,
jelikož mylně věří, že jim přinesou štěstí.
Během mé přípravy na kněžství nám jeden představený, když
nás ráno viděl v kapli ještě napůl spící, říkal občas tato slova: „Tak

bratři, nechce se nám, ale chceme, ne?“ Byl to laskavý člověk, jeho
výrok byl upřímný a opravdu povzbuzující, a tak jsme si tato slova na konci ročníků nechali vytisknout na trička. Až po čase jsem
pronikl do hloubky těchto prostých slov. Ano, pro mé životní
štěstí nezáleží na tom, CO SE MI CHCE, ale CO JÁ SKUTEČNĚ
CHCI, pro co se rozhodnu a čemu obětuji třeba i svůj život.
Vzdor otravuje náš život, brání nám v opravdovém štěstí, klade
nám překážky. Když ho necháme, objeví se kritika, pomluvy, lenost, strach, výmluvy, negativní smýšlení, žárlivost. To vše devastuje naše štěstí. Ale prožíváme nyní důležité velikonoční období,
které může být výzvou a skutečným „lékem“, jak se vším tímto
„hnisem“ pořádně zatočit. Jak? Předně vědomím, že všichni hledáme štěstí. Pak si zmapovat, co mě opravdu činí šťastným a co
mé štěstí ničí. Nakonec se vydám správnou cestou, i když vím,
že v něčem budu muset pořádně zabrat. Protože, i když už teď se
mi trochu nechce, tak OPRAVDU CHCI! A také opravdu chci,
abychom byli šťastní všichni!

Váš P. Pavel Lacina, farář

TERMÍNY AKCÍ VE FARNOSTI:
10. 6. - Noc kostelů v Pozořicích (i celé ČR)
12. 6. - farní Pouť do Křtin
26. 6. - Mše pod lipami ve Viničných Šumicích

JARNÍ BRIGÁDA
NA POUSTCE A KŘÍŽOVÁ CESTA
V sobotu 5. března se díky více než 30 dobrovolníkům z farnosti mohla uskutečnit další brigáda na pozořické Poustce. Navzdory
ostrému počasí se odvedl velký kus práce. Po poradě s krajinnými architekty byl proveden prořez suchých stromů a náletových
dřevin tak, aby se obnovoval původní ráz kopce: travnaté terasy
a meze porostlé stromy a keři. Cílem je dosáhnout přírodní druhové pestrosti v dané lokalitě, ale také příjemného výletního cíle
s krásnými výhledy do okolní krajiny. Zveme vás tedy k procházce na Poustku, třeba právě před Velikonocemi, kdy zde bude opět
instalována křížová cesta. Ta vám může nejen připomenout Velikonoční události z pohledu křesťanské tradice, ale je i prostorem
k zamyšlení, ztišení, zastavení.

FARNÍ KAVÁRNA NA PODPORU LIDÍ
PRCHAJÍCÍCH PŘED RUSKOU AGRESÍ
NA UKRAJINĚ
V neděli 6. března proběhla v rámci farní kavárny dobročinná
sbírka na podporu lidí prchajících před hrůzami války na Ukrajině. V prostoru před kostelem bylo možné občerstvit se kávou
i sladkým pečivem. Mnozí si odnesli připravené balíčky cukroví,
koláčů a buchet s sebou domů a dobrovolně přispěli do připravených pokladniček. Veškeré vybrané peníze budou použity na
pomoc ukrajinským lidem, kteří přicházejí do našich obcí. Velkým potěšením pro všechny bylo, že díky pozvání přišli i ti, kteří
onu pomoc potřebují. Poděkování patří všem pekařkám, našim
milým kavárnicím a samozřejmě každému, kdo přispěl. Vybraná
částka dosáhla 60 095 Kč.
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Velikonoce 2022 v pozořické farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK (14. 4. 2022):
18:00 hod.
po skončení:
do 23:00 hod.
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VELKÝ PÁTEK (15. 4. 2022):
8:00 – 23:00 hod.
10:00 hod.
15:00 hod.
19:00 hod.

K BLÍŽÍCÍ SE DOBĚ VELIKONOČNÍ, ZVEME VŠECHNY DĚTI

otevřený kostel
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Mše sv. na památku Večeře Páně
společná modl. v Getsemanské zahradě
otevřený kostel
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otevřený kostel
Velikonoční vigilie

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (17. 4. 2022):
7:30 hod.
a 9:30 hod.

mše svaté s žehnáním pokrmů

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (18. 4. 2022):
7:30 hod.

mše svatá

SMRTNÁ NEDĚLE:
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KNIHOVNA
MILÍ SPOLUOBČANÉ,
OBECNÍ KNIHOVNA KOVALOVICE VÍTÁ VŠECHNY NOVÉ ČTENÁŘE!
Vybrat si můžete z nabídky více než 3 500 knih pro děti, mládež
i dospělé.

• STOLNÍ HRY: NOVINKA v naší knihovně. Domů si můžete
půjčit některou z desítky stolních her pro děti i dospělé.

Knihovní fond naší knihovny tvoří:
• BELETRIE (2 100 knih napříč žánry)
• NAUČNÁ LITERATURA - cestopisy, historie, psychologie,
politika, příroda, umění, dům a zahrada atd. (574 publikací).
• DĚTSKÁ LITERATURA (937 pohádek, příběhů pro děti
i mládež a naučných publikací)

• Z HISTORIE OBCE:
V provozní době knihovny můžete nahlédnout do záznamů
z historie Kovalovic:
Obecní kronika z let 1874 až 1904
Obecní kronika z let 1923 až 1945
Obecní kronika z let 1945 až 2010
Obecní kronika od roku 2011 do současnosti
Kovalovický zpravodaj - kompletní ročníky od roku 2003

Dalších cca 200 knih máme zapůjčených z výměnného fondu.
(Jedná se o soubor knih, které jsou majetkem regionální a metodické knihovny Kuřim a které si může naše knihovna zapůjčit
na dobu určitou, obvykle na půl roku. Knihy z výpůjčního fondu
jsou po dobu zápůjčky zařazeny i v našem on‑line katalogu.)

KNIŽNÍ NOVINKY
z rozpočtu obce máme na nákup nových knih každoročně
cca 25 000 Kč. Snažíme se pro vás vybrat knihy nejrůznějších žánrů i zaměření, od beletrie po populárně naučnou literaturu, pro
děti, mládež i dospělé, aby si u nás mohli vybrat opravdu všichni
čtenáři. Více o novinkách najdete na webu knihovny.

• ČASOPISY
dTest: 	kompletní ročník 2021, aktuální čísla 2022 (vychází
1x měsíčně). Součástí předplatného je pro registrované čtenáře přístup do elektronické verze časopisu,
kde najdete všechny testy od roku 2005.
Téma: 	kompletní ročníky 2020, 2021, aktuální čísla 2022
(vychází 1x týdně)
Receptář: 	kompletní ročník 2020, několik čísel 2021
(vychází 1x měsíčně)
Zahrádkář: kompletní ročník 2020
Moje země: 	kompletní ročník 2020 a 2021
(vychází 1x za dva měsíce)
Čtyřlístek: 	kompletní ročník 2019, 2020, 2021
(vychází 1x měsíčně)

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu, Kovalovice 10,
v krásných nových prostorách.
Otevřeno je každou sobotu od 14 do 16 hodin
(je možné, že od května dojde ke změně půjčovní doby)
Registrační poplatek je 20 Kč/rok pro děti i dospělé.
Další informace najdete na webových stránkách knihovny:
https://knihovnakovalovice.webk.cz
a v on‑line katalogu: https://kurim.tritius.cz/library/kovalovice/
Dotazy můžete psát na e‑mail: mkkovalovice@seznam.cz.
Anebo rovnou přijďte v sobotu do knihovny
Těší se na Vás Alena Martauzová a Milada Terberová

😊
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v pozořické farnosti

Holubice......................................... 69 147 Kč
Hostěnice........................................ 28 077 Kč
Kovalovice...................................... 38 611 Kč
Pozořice........................................ 124 484 Kč
Sivice............................................... 69 881 Kč
Viničné Šumice.............................. 60 616 Kč

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN

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

Dostal Milan
Majer Miroslav
Čulík Rudolf
Nezdařil Ctibor
Kadlec Josef
Garaja Václav
Hřebíček Jan
Kratochvílová Zdeňka
Severa Vít
Kročová Jarmila
Turek Stanislav

60
60
60
65
65
70
70
70
75
75
75

Wagner Josef
Terberová Františka
Drápalová Růžena
Čulíková Hedvika
Valihrachová Marie
Čulík Ferdinand
Šmerda Josef
Jelenová Jaroslava
Havlíček Antonín
Bučková Marie
Valehrachová Vlasta

81
81
82
84
84
84
85
87
88
92
92

VÍTÁME DO ŽIVOTA
Halouzka Daniel leden 2022
Biotová Amálie leden 2022

Kovalovický zpravodaj − vydává OÚ Kovalovice, připravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e−mail: petrsmerda@volny.cz.
Zdarma pro občany Kovalovic. Tisk a sazba: Protis, spol. s.r.o., e-mail: info@protis.cz, www.protis.cz. (Neprošlo jazykovou úpravou).

