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Váení spoluobèané,

Váení spoluobèané,
dostáváte do rukou letoní druhé
vydání kovalovického zpravodaje, které je pøedevím zamìøeno na významné výroèí naeho Sboru dobrovolných
hasièù. 7. kvìtna 1885 byl v naí obci
zaloen Sbor hasièský za úèelem
ochrany majetku a ivota naich obyvatel. Za 120 let trvání proel sbor pøirozeným vývojem a udrel si mezi obèany dodnes svoje uznání. Vem
dobrovolným hasièùm Kovalovic proto patøí velký dík za jejich práci, a u
v oblasti ochrany zdraví a majetku, tak
pøi poøádání rùzných spoleèenských
akcí v obci. Je tøeba zdùraznit, e vekerou èinnost dìlají ve svém volném
èase, bez nároku na jakoukoliv odmìnu. Èím dál vìtí poadavky a nároky
jsou kladeny na techniku a pøipravenost zásahové jednotky. I pøes narùstající výdaje obce s tím spjaté, nikdo nepochybuje o potøebnosti dobrovolných
hasièù. Do dalích let jim pøeji, aby
i pøes problémy dnení doby pokraèovali v práci, kterou zaèali nai dìdové

a pradìdové, a udreli tím ojedinìlou
tradici po dalí generace.
V minulém èísle zpravodaje byla
zveøejnìna informace ohlednì plánované rekonstrukce el.vedení v obci.
Vzhledem k tomu, e pøipomínek je
minimum, pøedpokládáme bezproblémové provedení této rekonstrukce.
Bìhem mìsíce dubna a kvìtna budeme
s projektantem posuzovat jednotlivé
pøipomínky pøímo na místì, které budou zaneseny do projektu. Pozdìjí
zmìny projektu budou tìko proveditelné, proto ádám obèany, kteøí tak
jetì neuèinili, aby své pøipomínky
sdìlovali na obecní úøad.
Vìtí snìhová nadílka, ne v uplynulých letech a náhlé oteplení zpùsobilo v nìkolika èástech obce znaèné
problémy se zaplavováním polí a zahrad. Aby se pøedelo vzniklým kodám pokusíme se proto jednat se zástupci firmy Bonagro a.s. o obnovení
odvodòovacích pøíkopù podél polních
cest, které mìly v minulosti svùj význam. Tající voda pùsobila nepøíjem-

nosti i na silnici III. tøídy
Veleovická, proto byla zaslána ádost o proèitìní zanesených pøíkopù
správci  S.Ú.S JMK.
V tìchto dnech jsme spolu s hasièi i
stárky zaèali rozebírat starý výèep ve
víceúèelovém areálu vedle restaurace.
Na tomto místì bude pergola pro letní
posezení. Areál pro vyuití volného
èasu dìtí i dospìlých tak získá koneènou podobu.
V mìsíci dubnu bude podána ádost
o dotaci na dalí etapu výsadby
Biocentra Pastvisko. Stromy, napø.
dub zimní, lípa srdèitá, habr obecný,
javor, jeøáb a jiné, budou vysazeny
v oplocené kolce. Naim cílem je, aby
lokalita Pastvisko byla postupnì zalesnìna celá.
ádost o dotaci z PRV (program
rozvoje venkova) na modernizaci
místního rozhlasu ji byla podána
v mìsíci bøeznu. Pevnì vìøím, e nám
z rozpoètu Jmk nìjaké finanèní prostøedky budou pøidìleny, abychom
mohli dokonèit tuto zapoèatou akci
a zlepit tak informovanost obèanù
s obcí.
ádost o dotaci pøes Mikroregion

Utrhl jsem kytku,
uvadla mi v dlaních,
chytil jsem motýla,
zemøel mi v rukou
a pak jsem pochopil,
e krásy se mohu dotýkat
jen srdcem.
J. Lennon
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Rokytnice byla ji také podána. Výe dotace je v letoním
roce ale znaènì omezena. Z tìchto prostøedkù bychom chtìli poøídit tabule orientaèního znaèení dùleitých objektù
v obci a podle moností provést výsadbu veøejné zelenì
v obci.
Jako kadý rok, tak i letos bude proveden sbìr nebezpeèného odpadu. Uskuteèní se v sobotu 4. 6. 2005 pøed obecním úøadem v dobì od 10.00 do 11.00 hod. Jedná se o materiál, který budou pracovníci firmy AVE CZ s.r.o. odebírat:
staré barvy, kyseliny, chemikálie, postøiky, lepidla, léky, spreje, záøivky a výbojky, televizory, monitory, rádia, baterie,
oleje a mazadla, pneumatiky bez diskù. Za nebezpeèný odpad se nepovauje v ádném pøípadì polystyren, umìlá
hmota, a u vùbec ne starý nábytek nebo stará køesla. Pro
tyto nepotøebné vìci je mono vyuít velkoobjemový kontejner po domluvì na OÚ.

Závìrem chci podìkovat vem obèanùm Kovalovic, kteøí zapùjèili dobové fotografie a staré filmy na zajímavou
akci, kterou za pomoci promítaèe pana Trávníèka zorganizovala paní Jitka merdová. Promítání èasù minulých mìlo
velký ohlas, a a pøijde doba dlouhých veèerù, mùeme se
tøeba tìit na dalí pokraèování.
Starosta obce Milan Blahák

SLUBA OBÈANÙM
Obecní úøad Kovalovice nabízí obèanùm rozesílání
obecních zpráv formou elektronické poty. Kdo má zájem
o poskytování této sluby, a zale svùj e-mail na adresu
starostakovalovice@seznam.cz

Usnesení è. 7/2004 Zastupitelstva obce Kovalovice
ze zasedání konaného dne 20. 12. 2004

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno
8, omluven merda Petr, je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení pøedseda: Pernica Stanislav, èlenové:
Richter Jaromír, Tesaø Pavel, zapisovatele: Kotvrdová Jiøina, a ovìøovatele zápisu: Filip Petr, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
- bere na vìdomí :
zprávu starosty k vìci úpravy stanov
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
 lapanicko
zprávu starosty k ostatním bodùm
programu
- schvaluje:
- úpravu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace - lapanicko, IÈ
49458833, a to ve smyslu doplnìní ujednání o omezení monosti vystoupení
obcí Babice nad Svitavou, Blaovice,

Jiøíkovice, Kobylnice, Kovalovice,
Mokrá-Horákov, Podolí, Ponìtovice,
Pozaøice, Prace, Sivice, Tvaroná,
Velatice, Vinièné umice a mìsta lapanice ze Svazku do doby úplného vyrovnání závazkù vyplývajících ze Smlouvy
o úvìru reg. è. 7490004200401 ze dne
20.12.2004, jeho jsou obce Kobylnice,
Ponìtovice, Prace, Blaovice, Jiøíkovice,
Podolí a mìsto lapanice ruèitelem.
- úpravu stanov ve smyslu doplnìní
textu vyplývajícího ze skuteènosti, e
Svazek je svazkem obcí dle zákona è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení).
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem
è. 10 ke smlouvì uzavøené mezi
Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace  lapanicko, IÈ 49458833 a
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEÈNOSTÍ, a.s., IÈ 49455842.
- zruení obecnì závazné vyhláky
è.3/04 o stanovení výe pøíspìvku rodièù

nebo jiných zákonných zástupcù na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù
M v Kovalovicích s úèinností od
1.1.2005.
- pøesunutí do rezervního fondu zlepený hospodáøský výsledek pøíspìvkové
organizace M Kovalovice.
- rozhodlo:
- schválením tìchto úprav stanov
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace lapanicko, IÈ 49458833 se mìní usnesení è. 6/2004 ze dne 8.12.2004. v èásti o
úpravách stanov
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace  lapanicko.
- povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny
zastupitelstva obce.
Ing.Stanislav Honek-místostarosta
Milan Blahák-starosta

Usnesení è. 1/2005 Zastupitelstva obce Kovalovice
ze zasedání konaného dne 9. 2. 2005

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno
8, omluven Pernica, je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení pøedseda: Tesaø Pavel, èlenové:
Richter Jaromír, merda Petr, zapisovatele: Kotvrdová Jiøina, a ovìøovatele zápisu: Ing. Stanislav Honek, Høebíèek
Jan.
Zastupitelstvo obce:
-bere na vìdomí : zprávu starosty
k jednotlivým bodùm programu
- informaci o podání ádosti o dotaci

z POV na akci: modernizace místního
rozhlasu

Schvaluje:- inventuru za rok 2004,viz. pøíloha
inventurní zápis.
- rozpoèet na rok 2005 jako vyrovnaný. Rozpoètové pøíjmy dle poloek
4.627 800,- Kè, výdaje dle paragrafu rozpoètové skladby 4.627 800,-Kè.
- výkup pozemkù v lokalitì 
Rekreaèní oblast Potoèiny
- Neschvaluje:
- zvýení pøíspìvku Svazku pro vodo-

vody a kanalizace lapanicko na 50 Kè
na obyvatele a rok.
Povìøuje a ukládá:
- starosty jednat o zvýení pøíspìvku
SVK lapanicko max. do výe 20 Kè na
obyvatele a rok
- starostovi pøipravit vyhláku o poárním øádu obce.
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
Milan Blahák - starosta
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Jaro pøilo, u je tady!
Víme si s ním vichni rady.
Fialky u rozkvétají
a vem radost velkou dají.
Tulipány, narcisky,
jako malé paprsky,
ze záhonu svítí,
kadý jaro cítí.
Dìti èepice za klobouèky mìní,
øeky a potoky vesele si pìní.
Dobìla rozkvétají koèièky,
z kvìtu na kvìt poletují vèelièky.
Sluníèko ji svítí nám,
já z nìj velkou radost mám.

NAPSALA A NAKRESLILA KRISTÝNKA GILÍKOVÁ - 11 ROKÙ

JARO

Vem
obèanùm
KOVALOVIC
664 06

ROZPOÈET NA ROK 2005
pol.è

Rozpoètové pøíjmy
druh pøíjmù

1211
1121
1122
1113
1112
1112
1111
1111
1337
1341
1343
1361
1511
4112

Daò z pøidané hodnoty
1543800
Daò z pøíjmu práv. osob
1013300
Daò z pøíjmu placená obcí
0
Daò z pøíjmu fyz. osob - zvl sazba
54800
Daò z podnikání - sdílená èást
109600
Daò z podnikání - 30 % dle místa vzniku 376400
Daò ze závislé èinnosti - sdílená èást
838700
Daò ze závislé èinnosti - 1,5 %
3600
Poplatek za komunální odpad
170000
Poplatek ze psù
7300
Poplatek za uívání veø.prostranství
1500
Správní poplatky
8000
Daò z nemovitostí
248000
Dotace JMK
63900
Daòové pøíjmy celkem

2111
2131
2132
2132
2132
2132
2141
2141
2142
2329
2329

4438900

Pøíjmy za posk. sluby - Ekokom
8000
Pronájem pozemkù (Agrocom)
17500
Pronájem sálu
10000
Pronájem obec. bytù
8400
Pronájem restaurace, Gozmetal
100000
Pronájem M
6000
Úrok bìný úèet
3000
Úrok terminovaný vklad
12000
Dividenda Spoøitelny
18000
Ostatní nedaò. pøíjmy (vyhláení rozhlas.)
1000
Ostatní nedaò. pøíjmy 6171
5000
Nedaòové pøíjmy celkem
Pøíjmy celkem

188900
4627800

Rozpoètové výdaje
Druhy výdajù
1019
2212
2219
2221
2310
2321
3111
3111
3113
3141
3314
3322
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3612
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723
3745
3745
3429
5512
6112
6171
6171

Ostatní zem. èinnost
Silnice
Chodníky
Provoz veø.silnièní
Pitná voda
Kanalizace
Mat. kola
M z dotace
Zákl.koly
M jídelna dotace
Knihovna
Pøíspìvek Austerlitz
Zachov. a obnova hodnot
Církev
Místní rozhlas
Zpravodaj
Kultur.zaøízení
SPOZ
Sokol
Junák
Byty
Veø. osvìtlení
Pohøebnictví
Územní plán
Ing. sítì
Odpad nebezpeèný
Komunální odpad
Odpad ostatní
Veøejná zeleò
Biocentrum
VúSA
Po. ochrana SDH
Zastupitelstvo
Veø. správa O.Ú.
Rezerva
Výdaje Celkem

180000
45500
44500
40000
222300
831500
220000
0
195100
0
27700
3500
3500
100000
220000
25000
13000
4000
60000
10000
11200
144000
3700
0
15500
10000
170000
10000
147000
21500
182700
100000
590400
729400
246800
4627800
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CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Èlenové skautského støediska Pozoøice
se spolu s dalími
skauty a skautkami
z Brna a okolí a øadou
dalích národních delegací skautù zúèastnili v sobotu 11. 12. 2004 slavnostního
pøevzetí Betlémského svìtla ve Vídni.
Letos zástupci støedoevropských zemí
pøebírali Betlémské svìtlo ve Vídni ji
poestnácté. Po návratu bylo Betlémské
svìtlo nìkolik dní peèlivì støeeno, aby
mohlo být pøedáno v nedìli 19. prosince
v brnìnské katedrále biskupu Vojtìchu
Cikrlemu a námìstku brnìnského primátora Rostislavu Slavotínkovi a spoustì
dalích obèanù v Brnì ve speciální pøedvánoèní tramvaji, prostøednictvím rozvozu vlaky v mnoha dalích místech ÈR
a samozøejmì i v obcích, odkud pocházejí èlenové naeho støediska.
V období kolem Vánoc se v oddílech
uskuteènily vánoèní besídky. Z øady oddílových výprav zmíním alespoò dvì výpravy na hory do Jeseníkù a nìkolik výprav na nai terénní základnu Jelenici.
Øada naich èlenù se zapojila
v Pozoøicích i dalích obcích do skupin

tøíkrálových koledníkù. Nìkteøí nai èlenové se zúèastnili vzdìlávacího semináøe
v Brnì poøádaného diecézní duchovní radou skautù a Valného snìmu Junáka
v Tøebíèi.
V sobotu 5.2.2005 uspoøádalo
v Kulturním domì v Sivicích nae støedisko svùj druhý ples, který se po vech
stránkách vydaøil. K poslechu i tanci hrála výbornì skupina Kolorez. Upøímné
podìkování patøí vem, kteøí se zaslouili o zdar plesu a pøispìli do velmi bohaté
tomboly.
Pro rádce se rozbìhl rádcovský kurz.
Dalí dva èlenové naeho støediska se
zúèastnili zdravotnického kurzu a úspìnì sloili pøíslunou zkouku. Nìkolik
sester a bratøí, kteøí se pøipravují na èekatelskou zkouku, se úèastní èekatelského kurzu a dva bratøi, kteøí hodlají
sloit vùdcovskou zkouku, se zúèastnili
vùdcovského kurzu.
Ze sbírky a darù jsme pøispìli na pomoc lidem postieným nièivou vlnou
v oblasti Jihovýchodní Asie
V letoní registraci se zaregistrovalo
celkem 209 bratøí a sester, co je opìt
nejvíce na okrese Brno-venkov.
V pøítích dnech a týdnech se chystá-

me na nìkolik výprav, na pøivítání jara na
Jelenici, støediskové a okresní kolo
Svojsíkova závodu, skautskou pou na
Vranovì u Brna, Skautský máj, prýmiádu ve Tvaroné a øadu dalích akcí.
Svátek patrona skautù sv. Jiøí oslavíme
i letos mí za nae skautské spoleèenství
v pozoøickém kostele v pátek 22. dubna.
Na pravidelných schùzkách se mladí
èlenové seznamují se spoustou znalostí
a dovedností, které jsou velmi potøebné
pro jejich ivot. Tyto znalosti a dovednosti budou moci nejlépe provìøit a jetì
více zdokonalit na letních táborech, jejich pøíprava je ji nyní v plném proudu.
Dìkujeme vem obcím, Cementárnì
Mokrá, JB stavební, Lisovnì umìlých
hmot K+S a dalím za významnou pomoc, kterou naí práci trvale projevují.
RNDr. Ale Mikula, vùdce støediska

Struèná historie naeho? lesa
Asi pøed 12 000 lety skonèila ve støední Evropì poslední doba ledová. Postupnì s táním ledovcù mizela i studená step,
která byla podobou tehdejí krajiny.
Otuilé, proti mrazu odolné stromy
a keøe ( lísky, bøízy) patøily k prvním druhùm, které osídlily prostory, na nich
roztál led. Nakonec pøily teplomilné
druhy jako akát a duby.
Dubové lesy se vytváøely na hlubokých pùdách, borové osídlovaly chudí
píseèná území. Ve vápencových oblastech získaly pøevahu lesy bukové.
Naproti tomu smrky a dalí jehliènany
se omezily na vyí polohy. Nemohly toti konkurovat listnatým stromùm, protoe ty mìly bìhem teplého a na sráky bohatého léta, vyí pøírùstky. Støední
Evropa byla a do zaèátku historické
doby lesnatou krajinou, bohatou na druhy stromù v rùznovìkých i stejnovìkých
porostech. Ze zastoupení pylù v rùznì
starých archeologických vrstvách bylo
zjitìno, e v tehdejích naich lesích
bylo nejvíce buku  asi 36 %, dále dubu
32 %, zbytek pøipadl na habr, lípu, bøízu,

jasan a jilm. Støedovìké kácení lesa pøerostlo v naich krajích v ekologickou katastrofu, protoe ochranná funkce lesa se
zhroutila. Lesy byly naimi pøedky vyuívány takovým zpùsobem, e pøirozený
pøírùst u nemohl nahradit vytìené
mnoství. Byla odlesnìna rozsáhlá území. Teprve a bìhem 19. a zaèátkem 20.
století se podaøilo zalesnit sotva jednu
tøetinu Evropy. Avak ne pùvodními døevinami. Je to hlavnì ekonomicky nejefektivnìjí smrk, kterého je dnes 40 %,
dále borovice s 25 %. Bukových lesù je
dnes 18 % a dubových 8 %. Do skladby
lesù zasáhly potøeby èlovìka tak, e je
mono s nadsázkou øíci, e èlovìk pøemìnil les v továrnu na døevo. Na této
nové nepùvodní tøetinì se bìhem let
zmìnil a zmenil prostor pro lesní ivoèichy. I druhùm obývajícím volnou krajinu, která se odlesnìním vytvoøila, v poslední dobì ubývá místa. Staví se silnice,
dálnice, obchody, domy, továrny a já nevím co vechno jetì.
Nemohu si pomoci, ale vypadá to, e
dríme pøírodu poøádnì pod krkem.

Nejhorí vak na tom je, e to vichni
víme nebo alespoò tuíme. A víc nic.
Napsal a nakreslil
ing. Ale Straka
Myka má chu na sýr.
Pomoz jí najít správnou cestu.
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Myslivecké sdruení Vinièné umiceKovalovice
Váení spoluobèané, chtìl bych Vás prostøednictvím zpravodaje opìt informovat o èinnosti naeho mysliveckého sdruení.
S odchodem zimy nám skonèilo pøikrmování a bylo skuteènì naèase, protoe i pøes nai maximální péèi nìkterá zvíøata
zimu nepøeila. Jenom pro Vai informaci jsme spotøebovali 18
metrákù penice, 30 metrákù ovsa a granulí a 25 metrákù sena.
Zvìø je v tomto období zvlá citlivá na vyruování a pokud je
za den nìkolikrát pøehnána, hyne následkem vyèerpání i u plných krmelcù.
Nadcházející jaro rozhodne o novém pøírùstku zvìøe v honitbì. Poèasí v kvìtnu a èervnu má hlavní vliv na úspìnost odchovu mláïat. Je-li velké sucho, kuøátka zaschnou ve vejcích
a ostatní mláïata strádají nedostatkem vody i potravy. Druhým
extrémem je v tomto období pøíchod dlouhotrvajících deù
v tomto období. Je prokázáno, e pokud malé kuøe baanta nenalezne do 5-ti minut dostatek potravy k nasycení, hyne následkem prochladnutí. Otázkou ovem zùstává zda je kuøe
schopno tolik potravy nasbírat v chemicky oetøovaném lánu,
kde neroste nic jiného ne obilí. Pro tak malé kuøe je tento porost hotovým pralesem a jen pohyb v ranní rose mùe znamenat to co dé. Je to jeden z dùvodù neustálého úbytku zvìøe
z krajiny.
Snad se nám i zvìøi blýská na lepí èasy a ji od pøítího roku
vznikne v krajinì sí biopásù, které oiví nae pole. Tyto biopásy jsou pruhy na okrajích velkých lánù, osety zemìdìlskými

Biopásy oddìlující pole vyfocené od Bahòáku smìrem na umické
vinohrady

Milé hospodyòky!
Chtìla bych vás seznámit s receptem, který jsem získala od
vagrové. Pøi velikonoèním pohotìní sklidil velký úspìch,
take se k nìmu budu vracet, pøi rùzných pøíleitostech, i bìhem roku.
Perníková roláda
4 polévkové líce medu
25 dkg ml. cukru
10 dkg másla
Ve rozpustíme  nesmí se vaøit! Odstavíme z plotýnky a
necháme zchladnout.

Holý lán pod Poukou

plodinami a ponechány zvìøi jako potrava pøes zimu. Osetí
tìchto ploch probíhá a v mìsíci kvìtnu a tyto plochy mohou
být zvìøí vyuívány právì k osuení a sbìru potravy. V pozdìjím letním období je biopás v plné vegetaci a zvìøi v období ní
poskytuje úkryt i potravu. Tento program je financován ministerstvem zemìdìlstvím s podporou evropské unie. Chci na tomto místì podìkovat firmì Bonagro za spolupráci a hlavnì za to,
e jim ivot v naí polní krajinì není lhostejný.
Také my, myslivci, se dále snaíme zlepovat ivotní prostøedí. Ve spolupráci s referátem ivotního prostøedí pracujeme
na obnovì prameni a tùnìk, na obnovì a údrbì remízù. V lokalitì Bahòák jsme pøipravili odchovnu na vypoutìní baantù,
ostøíhali vrbové prutníky a oseli políèka. Poèátkem kvìtna rozmístíme v honitbì 20 napajedel pro zvìø.
V období hnízdìní a vyvádìní mláïat budeme pomocí loveckých psù vyhánìt zvìø z ohroených ploch, jako jsou vojtìky a traviny urèené k senoseèi. Na ostatních plochách je naopak nutný co nejvìtí klid. Jsou to hlavnì plochy ladem
a okraje cest. Prosím opìt majitele psù, aby byli ohleduplní
a mìli pro zvìø pochopení. Pokud pøi senoseèi nedopatøením
vyseèete hnízdo, nebo jej naleznete v místì, kde by mohlo být
znièeno, dejte mi prosím co nejdøíve na telefon 724 024 544,
abych mohl hnízdo zachránit.
Pro porovnání pøikládám dva obrázky naí krajiny. Myslím,
e ani nepotøebují komentáø.
Martin Køí

Pøidáme 4 celá vejce
60 dkg mouky
1 kávovou lièku sody
1 kávovou lièku mleté skoøice
s trochou mletého høebíèku
(nebo 1 lièku perníkového
koøení)
Tìsto vypracujeme a necháme
odpoèinout alespoò 4 hodiny.
Rozdìlíme na 6 dílù, kadý zvlá vyválíme na tenko,
potøeme povidly, posypeme sekanými oøechy, srolujeme,
potøeme vejcem a pomalu peèeme.
Dobrou chu vám pøeje Eva Lvová
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Proè vidíme opravenou pùlku støechy kostela
Stará moudrost øíká, e dùm se staví od základù a opravuje
od støechy. Nejinak je tomu i na kostele. U od roku 1997 se
provádìly dílèí opravy krovù a støechy na pozoøickém kostele.
Do souèasnosti se podaøilo opravit pøedevím vìe, a to nová
okna (náklady 170 tis.) podlahy ve vìích (70 tis.), krovy vìí
a krytina  mìdìný plech (náklady 740 tis.). Kdy pak jsme nechali firmou Pyrus udìlat odborný prùzkum krovù nad lodí kostela, zjistilo se, e pokození trámù je rozsáhlejí, ne se na první pohled zdálo. Nejprve tedy bylo nutné pøistoupit ke
komplexní sanaci krovù vèetnì chemického oetøení. Celkové
náklady byly 1136 tis. A protoe by bylo koda za drahé peníze opravit krovy a nechat, aby do støechy dál zatékalo, jako dalí krok jsme uvaovali o nové krytinì. Stávající taky jsou na
støee více ne 40 let a stále více padají.
Díky sponzorskému daru z cementárny se podaøilo zahájit
práce a uskuteènit 1.etapu  a to je ta pùlka, co dosud vidíme od
Sivic. Dosavadní náklady na výmìnu krytiny dosáhly 1 100 tis.
Pùvodní rozpoèet nebyl plnì vyèerpán, nìco se uetøilo, firma
proto nabídla zakoupit krytinu u i na druhou etapu, protoe dodavatel nabídl èasovì omezenou akèní cenu. Máme tedy taky
u na celý kostel.
Práce se musely po Velikonocích pøeruit jednak kvùli financím, ale hlavnì kvùli kolonii netopýra velkého, který má ve
støee naeho kostela svoje letní sídlo. Pokraèovat se bude moci
a po odletu netopýrù v záøí. Èeká nás tedy jetì druhá etapa
s plánovanými náklady asi 1,7 mil. Kè. Tato pùlka prací je draí, protoe zahrnuje opravu nìkolika nároí a pøedevím malou
vìièku, kterou bude pravdìpodobnì nutné kompletnì vymìnit
 ale to se zjistí a po její demontái. Podle odborného posudku její stav sice není oznaèen pøímo za havarijní, ale rozpadající se vrcholový køíek, náklon celé konstrukce a praskliny
v oplechování napovídají, e je nejvyí èas. Pokud se tedy po-

KNIHOVNA
Jarní sluníèko nás láká ven
na zahradu, kde musíme pracovat, ale také mùeme odpoèívat.
Tøeba s kníkou. Nìkolik vám jich nabídnu, i kdy vím, e si vyberete podle svých
zájmù. Obytná zahrada je dnes bìnou
souèástí naeho ivota. V knize 
Bydlíme i na zahradì od H. Øíhové
a V. Vaòka jsou pøehledy vhodných rostlin i rady pøi øeení otázek spojených se
zakládáním a uspoøádáním zahrady.
Velká kniha malých zahrad je velice
praktickým a originálním prùvodcem
vude tam, kde potøebujeme pøemìnit jakýkoli prostor v pøíjemnou zahradu, propojení obytného a venkovního prostoru,
rostliny do stínu, øeení pergoly, venkovního nábytku, schody, atd. Posezení na
zahradì  dalí námìty pro vai zahradu.
Ve o úpravách cest, zdí, ivých plotù, altánkù. Zahrada pro inteligentní lenochy
 troch jiná kniha o zahradì. Pøejete si
kvetoucí zahradu, pìknou zeleninu, malé
náklady? Záhony bez plevelù, trávník,

Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek pøi prohlídce krovu kostela.
daøí do podzimu sehnat peníze (chybí zhruba milión), mìla by
se nová støecha na naem kostele zaskvìt pøítí jaro v plné kráse. Je potìující, e vìc si vzaly za svou také jednotlivé obce
farnosti, které uvolnily nemalé prostøedky ze svých rozpoètù na
tuto opravu, za co bych touto cestou chtìl podìkovat. Kromì
obcí jsme podali ádost na støení fond i na odbor kultury krajského úøadu, oslovili jsme pøímo i samotného pana hejtmana,
který si stavbu byl osobnì prohlédnout, a hledáme dalí zdroje.
A a to vechno zvládneme, bude potøeba uvaovat o fasádì,
vymalování interiéru,
prostì práce jak na kostele.
Pokud byste chtìli i vy pøispìt, èíslo farního konta je 173
885 580/0300. A stále platí nabídka, e významným dárcùm a
sponzorùm nabízíme na støee vìí umístìní mìdìné pamìtní
tabulky s vaím jménem a krátkým textem podle vaeho pøání
jako vzkaz pro 22. století
P. Mgr. Jan Nekuda, faráø

který pomalu roste? Triky
a nápady, které vám mohou etøit èas a peníze èas
i peníze najdete na stránkách této knihy. Øez, tvarování a roubování ovocných stromù. Knihu ocení i zaèáteèník,
který tady najde základní informace
o øezu hlavních druhù ovocných stromù.
Jasné a pøehledné informace jsou doprovázeny fotografiemi a obrázky. Palmy
a stromky do interiéru  podrobný popis
50 nejkrásnìjích palem s návodem na jejich pìstování je doplnìn struèným kalendáøem, jak s tìmito rostlinami bìhem
roku zacházet a peèovat o nì.
O zahradì toho u bylo dost, tak zase
o nìèem jiném. Tohle nenos. Tajemství
elegantního vzhledu spoèívá ve znalosti
toho, co nemáme nosit a toho, co nám sluí. Autorky knihy radí a na mnoha fotografiích ukazují, jak se obleèením dá mnoho vylepit, ale také pokazit.
Velká kniha pro malé mistry  220
stran obrázkù a nápady pro ikovné ruce
vaich nejmeních i vìtích dìtí. V knize
najdou inspiraci i rodièe, jak dìti zau-

jmout výrobou rùzných ozdob, hraèek,
drobných dárkù, atd.
Milovníci detektivek najdou dvì nové
knihy od E. G. Gardnera  Pøípad neopatrného kotìte a Pøípad pùvabné ebraèky.
Na dramatických osudech hlavních postav nám autor Artur Hailey ukazuje nesnadnou cestu k pøípravì úèinných lékù.
Toto hledání není bez omylù, zvlátì kdy
nad etikou vítìzí lhostejnost a ziskuchtivost. Kniha se jmenuje Úèinný lék.
Pìt v tom, aneb jaké je to poprvé. Já
a matkou? Jaký je vlastnì porod? Musí
vechny starosti odnést matka? Co mùe
udìlat novopeèený otec? Zmìní se ivot
u navdy? Nezblázním se z toho?
Praktický, pohodový a humorný prùvodce
úskalími i radostmi poehnaného stavu.
Pro vás, které to právì proíváte, i pro ty,
které to døív nebo pozdìji èeká ho napsaly
Hilary, Sára, Andrea, Aneta a Lyndsly 
pìt novopeèených maminek. Sely se v tìhotenské poradnì a svoje zkuenosti a pocity vám pøedávají v této knize.
Pøeji vám hezké jaro, radost ze zahrady
a pìkné chvíle s kníkou.
Milada Terberová
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Z èinnosti Tìlocvièné jednoty Sokol Kovalovice
V prùbìhu zimní sezóny jsme v sále zaèali
pravidelnì provozovat
malou kopanou a zkusili
novou sportovní disciplínu - badminton, která se pomìrnì úspìnì ujala. Pro popularizaci tohoto
sportu jsme v mìsíci únoru uspoøádali
velmi vydaøený zimní turnaj manelských a jiných dvojic.
Nejvýznamnìjí akcí byl zaèátkem
dubna Veèer u cimbálu spojený s ochutnávkou pièkových vín a pochoutek
z vepøového masa, kterou jsme uspoøádali spolu s Hasièi. Tento veèer byl poøádán ji potøetí a dá se øíct, e zde byla zaloena velmi pøíjemná tradice, která si ji
nala své pravidelné pøíznivce. Vedle pøíjemné hudby a dobrých vín mìly velký
úspìch i vynikající vepøové pochoutky.
Proto bychom rádi vem, kteøí se na jejich pøípravì podíleli, podìkovali.
V mìsíci dubnu jsme provedli pøípravu kurtu na novou sezónu a v prùbìhu
mìsíce kvìtna plánujeme poloení nové
antuky a dokonèení tréninkové zdi pro
tenis.
Dále bychom Vás chtìli pozvat na
akce, které nae jednota na høiti Za
mlýnem v nejblií dobì pøipravuje:
30. dubna  27. roèník turnaje v minikopané  zaèátek v 9 hod.
7. kvìtna  31. roèník Pochodu osvobození na trasách 15, 27 a 35 km, start od
7.00 do 8.00 hod., trasy mono absolvovat pìky èi na kole.
4. èervna  7. roèník nohejbalového
turnaje o Pohár Starých orlù (Old eagles´ cup). Bude to letos ji 3. turnaj ze série turnajù Východní konference, zaèátek
v 9.00 hod.
5. èervence  5. roèník nohejbalového
turnaje Kovalovice open, který poøádáme pro drustva z naí obce a okolí,
zaèátek v 9.00 hod.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

Vítáme
do ivota
Vlach Adam
Muselíková Andrea
merdová Barbora

4. 2.
10. 2.
12. 3.

K ochutnávce bylo nabídnuto 21 vzorkù vín od firem Po.Bu.Da a pana Velehracha

Cimbálová skupina Kalíek

FARNÍ CHARITA POZOØICE
Poøádá ve støedu 27. 4. 2005 od 9,00 - 18,00 na farním dvoøe
SBÍRKU obnoeného actva, textilu, pøikrývek, kolních potøeb a jiných vìcí,
které by mohly jetì poslouit potøebným.
Vìci pøineste èisté a zabalené. Sbírá se i papír a textil urèený do sbìru
Farní charita se také zapojila do projektu "Adopce na dálku",
do ní mùete pøispìt pøi sbírce.
Dìkujeme i za pøíspìvek na dopravu
Materiál bude odvezen do Diakonie Broumov.
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PROMÍTÁNÍ ÈASÙ MINULÝCH
Pøi naem ohlédnutí bych chtìla pøipomenout dvojí setkání pøi PROMÍTÁNÍ ÈASÙ MINULÝCH.
První probìhlo v sále kulturního zaøízení Na Tvrzi 27. února. Vechny pøíjemnì pøekvapila velká úèast ( pøes 150
lidí ), která se bohuel odrazila na monosti kvalitního shlédnutí promítaných

filmù starou promítaèkou, která na tolik
lidí v tak velkém prostoru není uzpùsobena. I pøes technickou nedokonalost starých snímkù, byl zájem obèanù v promítání pokraèovat, take jsme se znovu
setkali 13. bøezna.
Spoleènì jsme mohli shlédnout
Babské hody z rokù 1964 a 1965, Petro-
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pavelské hody z rokù 1987, 1986, 1985,
1984, 1983, stoleté výroèí zaloení hasièského sboru. Velký ohlas mìla Smrtná
nedìle a Velikonoèní pomlázka z roku
1964, kde byla pìknì zachycena náves
tak, jak vypadala pøed ètyøiceti lety a panímámy pøi rozdávání pomlázek, které
u ijí jen v naich vzpomínkách.
O pøestávkách jsme si mohli prohlédnout fotografie, pamìtní knihy a kroniky.
Za tyto pøíjemnì strávené chvíle bych
chtìla podìkovat pí. Kachlíkové, která
s mylenkou na promítání pøila a dala
k dispozici svoje filmy a fotografie,
p. Trávníèkovi, který byl ochotný nám
filmy na své promítaèce promítnout a nabídl svoje vlastní a p. J. Kotvrdovi také
za zapùjèení filmù. Dále vem, kteøí mì
nabídli fotografie, p. E. Severa, pí.
Z. Køíová, pí. H. Kocábová, pí. J.
Kotvrdová, p. K. Kotvrda, pí E. Lvová,
pí. P. Pastyøíková a samozøejmì
Obecnímu úøadu za propùjèení sálu.
Materiálu k promítání je poøád jetì
dost, take bude-li zájem, mùeme si
PROMÍTÁNÍM ÈASÙ MINULÝCH
zpøíjemnit dlouhé zimní veèery i v pøítím roce.
Jitka merdová

Taneèní kurzy a plesová sezóna
V mìsících lednu a bøeznu probìhly
na Orlovnì v Pozoøicích taneèní kurzy
pro mláde, kterých se zúèastnilo na 60
mladých z okolních vesnic i z Kovalovic.
Ve dvanácti lekcích pod vedením pana
Viktora Janèi, lektora z brnìnské taneèní
koly DANZA, se mìli monost nauèit
základùm øady spoleèenských tancù. e
to zvládli opravdu dobøe, pøedvedli svým
rodièùm, babièkám a dìdeèkùm na závìreèné prodlouené 19. bøezna opìt na
Orlovnì. Taneèní mìly mezi mládeí

velký ohlas. V této souvislosti patøí dík
paní Ivanì krobové, která celou akci
zorganizovala a vìnovala jí spoustu volného èasu.
Pokud bude i do budoucna zájem, budou se kurzy pro zaèáteèníky opakovat
kadým druhým rokem. Na letoní podzim se navíc podaøilo dohodnout pokraèování pro pokroèilé. Zveme tímto absolventy letoních zaèáteènických kurzù
ale i dalí zájemce k úèasti na nich.
Termín pøihláek bude vèas ohláen.

Podìkování patøí i paní Hanì
Kocábové, která spolu s paní krobovou
a paní Evou Jakovou od podzimu nacvièovala s tøicítkou chlapcù a dìvèat Èeskou besedu a následnì i country tance
pro plesovou sezónu. Ocenit je tøeba pøedevím jejich trpìlivost a vytrvalost, protoe pro mnoho mladých to byly vùbec
první taneèní kroky v ivotì. Vechna taneèní vystoupení se velmi líbila a byla
pøíjemným zpestøením letoní krátké plesové sezóny.
Ing. Jitka Sukovatá
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Vzpomínky na II. svìtovou válku v naí obci
V dobì výstavby kulturního zaøízení z budovy bývalého hostince
U Havlíèkù v Kovalovicích è.p
.10, která byla provádìna v akci
ZET za vydatné dobrovolné pomoci èlenù zájmových organizací
a dalích obèanù , byl nalezen
v pøístøeku staré kolny ve dvoøe
mezi sbìrem starého papíru útlý
seit s tmavými deskami.
Zaujal mì jeho obsah, protoe
se v nìm popisoval ivot obce
Kovalovic a jeho okolí v dobì
druhé svìtové války. Autor psaní,
pan Benda Klement, rolník

(4. díl)
Zákopy kolem Pozoøic. Na základì dalího naøízení musí
vichni mui od 17-55 rokù chodit dìlat zákopy do Pozoøic.
Dìlají se ohrady ze ètyø stran. Od Tvaroné u koly, u almanového, u drustva k Jezerám a od pekaøového té k Jezerám. Na
kopání zákopù mìli platy podle døívìjího výdìlku merda
Vincenc, èp. 5, Pospíil Jan, èp. ?, a Stloukal.
Dalí odevzdávka koní. Dne 4. bøezna 1945 bylo naøízeno, e
dne 6. bøezna t. r. se mají odevzdávat konì, co byli odvedeni.
Týkalo se to koní hospodáøù: Severa Jan èp. 7 - dva konì, Honek
Frantiek èp. 28 - 1 kùò, Benda Vincenc èp. 9 - 1 kùò, p. Bendová
Albertina èp. 101 1 kùò. Vichni uvedení hospodáøi museli pro ta
zvíøata vzít krmení na tøi dny.
Dalí kopání zákopù bylo v Kovalovicích na silnicích
k Veleovicím, Vin. umicím a Pozoøicím. Toho byli nuceni se
zúèastnit vichni øemeslníci a ivnostníci.
Bída mezi lidmi, prodej piva. Mezi lidi se dostala bída.
Mnozí nemají co jíst, nemohou se poøádnì obléci ani obout. Za
koupi koile se dává navíc a 40 vajíèek. Pivo dostávají jen ti
hostintí, kde jsou v obci vojáci, jinde je k dostání jen sifon.
Nìmci jsou ubytováni v Pozoøicích. Na tamìjí faøe je asi 8 koní,
musejí je tam krmit. U ebelù je jich té nìkolik. S Nìmci se nemùe z obèanù nikdo domluvit. Cena vína v té dobì je 1lt za 140
- 160,- Kè.
Kopání zákopù za plat. Naøízené kopání nadále pokraèuje.
Práce je placena. Zákopy a zátarasy jsou dìlány v Pozoøicích
u koly, u pily p. Smílka a pod hospodou p. Straky. Jsou to zátarasy z kládí vsazeny pùl druhého metru do zemì. Klády jsou nad
zemí skládány jako pytle s pískem. V Kovalovicích se staví zátarasy u kovárny a na druhé stranì vozovky. Vechno je obkládáno
smrèinami a prací se zúèastòuje 10 - 15 lidí dennì.
Dalí nálet na Brno. Dne 9. dubna 1945, tìsnì pøed koncem
války, provedly svazky Anglo-amerického letectva nálet na Brno.
Letadla krouila kolem mìsta, a kdy byla z prostoru kolem
Vídeòské ulice odstøelována nìmeckým dìlostøelectvem, zaèala
shazovat pumy. Byl zasaen kostel Milosrdných bratøí, èást nemocnice u Svaté Anny, Pøerovské nádraí a na Koliti kavárna
"U Tomanù".
Dne 12. dubna 1945 byl uskuteènìn dalí velký nálet na mìsto Brno. Mnoho domù na Køenové ulici, Rosické nádraí, továrna v Herpicích, tramvaje a tramvajové koleje a pøedevím tisíce
lidských ivotù, dnes ji zapomenutých, to byla krutá daò lidu za
II. svìtové války.
Kovalovice pøed osvobozením - V úterý 17. dubna 1945 byl
i v naí obci mení nálet spojeneckých letadel. Shazovány byly
z nich zápalné bomby. Byl zasaen mlat p. Plevy Vincence èp. 2,
v nìm shoøel vùz, seèkovice, fukar, sláma a jetel.
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z Kovalovic è.p. 5 v nìm upracovanou selskou
rukou zanechal na 35 stránkách svìdectví té
kruté doby nejen pro svoji rodnou obec, ale pro

celý èeský národ.
Od doby nálezu ji uplynula øada let. Pamìtní knihu , tak je seit
nazván, jsem mnohokrát proèítal, nad jednotlivými událostmi se zamýlel s pøáním sdìlit vhodnou formou i dalím lidem této obce jeho
zajímavý a historicky cenný obsah.
Uvedená léta a jednotlivé pøíbìhy by si mìli pøipomenout dosud ijící pamìtníci i èlenové jejich rodin. Mìla by s nimi být seznámena pøedevím mladá generace, aby poznala co utrpení a strachu pøináejí váleèná léta. Po gramatické úpravì, uvedení nadtitulkù k nìkterým
statím, doplnìní popisných èísel domù, pøipsání drobných osobních poznámek a získání souhlasu rodiny p. Bendy, máte i Vy, obèané
Kovalovic, monost seznámit se se zápisky deníku.
Jsou rozmnoeny v málo výtiscích. Jeden z nich je vìnován obecnímu zastupitelstvu obce a dalí i s originálem vrácen jako rodinná památka rodinì pí. Høebíèkové è.p. 101.
Antonín Jaek

U p. merdy Václava èp. 3 shoøela kùlna, zadní stavení a chlévy. Také on pøiel o zemìdìlské stroje.
Putování Nìmcù po Kovalovicích. Dne 20. dubna 1945
v noci Nìmci rabovali po domech a na mlatech shánìli jetel
a seno pro konì. Nejvíce byli postieni rolníci:
merda Vincenc èp.5
30 otýpek jeteliny a nový kybl
Severa Jan èp. 7
z mlatu odtaeno mnoho jetele
Benda Antonín èp. 8
mnoho jetele
Benda Vincenc èp. 9
velké mnoství suché píce
Pøes Kovalovice projídìjí do Vin. umic auta s dìly. Pøijídí
spousta nìmeckého vojska a s nimi velké mnoství sovìtských
zajatcù. Témìø v kadém domì musí být dána Nìmcùm místnost
s postelemi k ubytování.
V pátek dne 21. dubna 1945 byl proveden nálet na ustupující
nìmecké vojsko v sousedních Pozoøicích, pøi nìm byla znaènì
pokozena budova Sokolovny. V obci Sivice byl zasaen støepinou p. Mazel a jeho dìveèka, oba smrtelnì. Tento zásah nepøeili jeho dva konì ve dvoøe.
V sobotu dne 22. dubna 1945 dolo v Kovalovicích k dalímu
rabování koní. Byli vytouovány (vymìnìni)
Konì v dobré kondici p. merdy Vincence è.p.5, p. Severy
Jana è.p.7 kùò jménem Zuza, p merdy Antonína è.p. 16, p. umbery Jana è.p. 17, p. Drápala Jana è.p. ? a p. Valehracha Tomáe
è.p. 100. Jmenovaní rolníci dostali náhradou zvíøata témìø nepotøebná.
V úterý 24. dubna 1945 byl dalí nálet na Pozoøice. Dalí zásah dostala Sokolovna, do základù vyhoøela budova Dìlnického
domu na Jezerách. Tam údajnì shoøel i nìjaký archivní materiál
mìsta Brna. Za obì té padlo nìkolik rodinných domkù, kde hoøelo. Ve Vin. umicích hoøela hájenka a v Kovalovicích domek
p. Havlíèka Frantika è.p. 71 - naproti kovárny.
Osvobození obce Kovalovice
Ve støedu dne 25. dubna v noci pøiel rozkaz, e vichni mui
od 18  50 let se mají zúèastnit kopání nových zákopù a rolníci
s povozy jsou povinni vechny dosavadní pøekáky pøeváet na
jiná místa za obec.
Ve ètvrtek dne 26. dubna pøijelo do obce na 150 koní s vozy 
sovìttí vojáci. V kadém domì byly 3 a 4 páry koní a dolo
k dalímu rabování. Bralo se, co se dalo: konì, jetel, Jak narabovali, v noci odjeli. Domy musely být otevøeny. Umoøený lid
spal a ráno, jak vstával, naøíkal, co vechno ztratil a nikdo nesmìl
nic øíct.
Rolník p. Drápal Ondøej è.p. 97 zakazoval vojákùm Rudé armády brát jetel a hned mìl být pøedvolán k váleènému soudu
a zastøelen. Jeho rodina u vojenského velení dosáhla toho, e se
tak nestalo.
Pokraèování pøítì
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OSTATKY
Jednou z tradic, která v naí obci od nepamìti pøeívá, jsou ostatky nebo-li masopust. Kdy se podíváme do historie, zjistíme, e pùvodnì byly ostatky pohanskou
slavností zasvìcenou bùkovi vína a nestøídmosti Bakchovi nebo Liberovi. Tyto
oslavy osvobozovaly od starostí vedního
dne. Z Egypta se tyto slavnosti pøenesly do
Théb v Øecku, kde se velmi rychle rozíøily po celé zemi. Bìhem krátké doby pøekroèily Jaderské moøe a pøily do Øíma, a
odtud postupnì do vech koutù Evropy.
Ostatky jsou jakýmsi klínem mezi pokojným èasem Vánoc a váným èasem pøedvelikonoèním, slaví se jako doba uvolnìní.
O ostatkových radovánkách se v naich zemích dochovaly písemné zprávy ji ze 13. století. Nai dávní
pøedkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpìli. Tehdy
ovem bývaly ostatky ponìkud hluènìjí a rozpustilejí. Kadý,
a bohatý èi chudý, se snail veselit, jak nejlépe umìl.
Vrame se do souèasnosti a pøipomeòme si, jak i letos procházela vesnicí za doprovodu Sivické kapely skupina masek,
v které podle tradice nesmí chybìt písaø, medvìd vedený za øetìz medvìdáøem,bába s nùí. Kadým rokem se vak pro nae
pobavení objeví masky nové. Letos to byl napøíklad dvouhlavý
chlap, kopretina, myák, vodník,
Prùvod masek chodil dùm od domu a pronáel ostatkovou
øeè. Málokdo z nás u ví, e ji pro tuto pøíleitost sloil pan
Vincenc Pleva, kterého si mnozí jetì pamatují.

LETNÍ
KINO
Od 23. èervna do 29. èervna 2005
pøijede do naí obce pojízdné letní
kino pana merdy z Rousínova, které bude promítat filmy v areálu Na
Place vedle restaurace.

Se srdcem napuklým a hlubokým alem,
oznamujeme vem domácím i pøespolním,
e dnes v sedm hodin ráno ostatkového èasu,
byl v naich útrobách pohøbený poslední tupláèek piva.
Jeliko si pohøbívání a ostatní ceremonie vyádali nemalých nákladù,
prosíme vás, o nìjaký pøíspìvek, a u v penìzích, èi naturáliích,
aby se vám tìch brambor a hósat co nejvíc urodilo.
Na závìr ostatkové øeèi písaø vechny pozval na veèerní
tancovaèku od podlahy, v místním sále kulturního domu Na
Tvrzi. Atmosféru ostatkové soboty dotváøela vùnì smaených
koblíkù, pálenky a houf pitících dìtí, pobíhajících vesnicí.
Jitka merdová

Makarní ples
Následující nedìli opìt v sále Kulturního domu Na Tvrzi, byl makarní ples pro dìti. Organizovaný a sponzorovaný Hasièským sborem v Kovalovicích.
Zahájen byl prùvodem masek, pøi kterém jsme se museli pousmát nad roztomilými
maskami zvíøátek, princezen, indiánù, kuchtíkù, kovbojù, vodníkù, kapárkù, V prùbìhu odpoledne, za doprovodu hudby, byly pro dìti pøipraveny soutìe za sladkou odmìnu. V závìru makarního plesu si kadé dítì vylosovalo na vstupenku, která se zároveò stala výherním losem, malý dárek, který si mohlo odnést domù.
Za toto radostné odpoledne patøí podìkování vem, kteøí se ve svém volném èase
na zorganizování a prùbìhu makarního plesu podíleli.
Jitka merdová

LÉKAØSKÁ SLUBA PRVNÍ POMOCI OD 1. 4. 2005
LSPP bude poskytována
prostøednictvím FN Brno. FN
Brno upøesnila ordinaèní hodiny
podle finanèních moností
Jihomoravského kraje takto:

DÌTI A DOROST
Dìtská nemocnice, Èernopolní 9
pracovní dny :
16.00 - 7.00 hod.
sob., ne., svátky : nepøetritì
tel. è. 532 234 314

DOSPÌLÍ
Fakult. nemocnice - Bohunice,
Jihlavská 20
pracovní dny :
16.00 - 24.00 hod.
sob., ne., svátky : 8.00 - 20.00 hod.
tel. è. 532 232 851

STOMATOLOGIE
DOSPÌLÍ, DÌTI, DOROST
(Fakult. nemocnice - Bohunice,
Jihlavská 20)
pracovní dny :
16.00 - 22.00
sob., ne., svátky : 8.00 - 20.00
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VELIKONOCE
Po dlouhé zimì konec masopustu,
vdy znamenal dalí krok k touebnì
oèekávaným svátkùm jara  Velikonocím. Ne se vak rozeznìl vøískot
a smích dívek, schovávajících se pøed
velikonoèní pomlázkou, èekala nás
vechny ètyøicetidenní postní doba, která
jako by nepatøila do radostného pøedjarního období. Nai pøedkové si ji vak dokázali zpestøit. V denním ivotì bylo období pùstu kráceno rùznými obøady
a obyèeji, které zkracovaly èas do
Velikonoc. K tìmto zvykùm patøilo pøedevím to, e jednotlivé týdny jarních
svátkù mìly svá jména a k nim se pojily
ustálené zvyky a poøekadla.
Nìkteré z nich se zachovaly i v naí
vesnici. Jako napøíklad Smrtná nedìle,
které pøedcházela nedìle Druebná,
Kýchavná, Praná, Èerná. Smrtná nedìle dostala název od starodávného zvyku
vynáení smrti  zimy. Pùvodnì pohanský
zvyk, který se zachoval a do køesanských dob, dával jasnì najevo, e zima
pomalu ztrácí svou moc. Smrtka ustrojená
podle krajových zvykù, byla poté, co s ní
dìvèata obela vesnici, vìtinou utopena
nebo spálena na hranici. U nás se dochoval zvyk chození s lítem- malým smrèkem ozdobeným barevnými pentlemi
a vyfouklými vajíèky. Dìvèata s ním chodí dùm od domu, zpívají a symbolicky tak
pøináejí jaro do vesnice.
Smrtná nedìla, kam ses podìla,
prala plynky u studynky,
ruce, nohy myla.
Èím si je myla,
lísteèkem, lísteèkem, èerveným vajíèkem.

Svatý Jiøí vstává, zemì otvírává,
aby tráva rostla, tráva je zelená,
fiala z rùe, kdo jí pomùe.
Pomùe jí svatý Jan, svatý Jan,
naposledy Pán Bùh sám .

Kvìtná nedìle, která následuje po
nedìli Smrtné, dostala název od kvìtin
a vrbových proutkù, které se na památku Jeíova vjezdu do Jeruzaléma svìtí.
Na Kvìtnou nedìli by také kadá ena
mìla kvésti, tzn. mìla by mít nìco nového.
Na Zelený ètvrtek, jeho název je
odvozen od zeleného meního roucha,
se mìla jíst zelená strava, aby byl èlovìk
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celý rok zdravý. Ten den tzv. odlétají
zvony do Øíma a jejich úlohu pøebírají
dìti se svými klapaèkami a øehtaèkami.
V naí vesnici se díky stále hojnému poètu dìtí, ochotných v kadou denní
dobu obejít vesnici, tento zvyk udrel.
Chtìla bych jim tím podìkovat.
Velký pátek je dnem smutku a pøísného pùstu. Nehýbalo se zemí, neoralo
se, nesázelo. Hospodynì ten den nepro-

daly ani nedarovaly ani kapku mléka.
Podle pradávných povìr se na Velký pátek rozestupuje zemì a otvírají skály,
aby vydaly své poklady a tajemství.
Povinnost hrkání konèí dìtem veèer
na Bílou sobotu, slavností Vzkøíení.
Velkou nocí, od které mají Velikonoce
název.
O Nedìli zmrtvýchvstání se svìtily
velikonoèní pokrmy  beránek, mazanec, vejce, chléb, víno.
Èervené pondìlí je celé ve znamení
pomlázky. Vrbové proutky, ze kterých je
pomlázka upletena, symbolizují jarní
mladé síly, které se leháním s odøíkanou koledou, pøenáejí na ivou bytost.
Naprosto neodmyslitelná jsou malovaná
vejce, symbol obrození pøírody a vech
plodivých sil.
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoò bílý,
slepièka vám snese jiný.
V komoøe v koutku,
na zeleným proutku.
Slepièka kdák,
vajíèko køáp,
máte nám ho panímámo dát.
Jitka merdová

12

2/2005

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Pohledy do historie

VODOROVNÌ: A. Øídká tkanina; citoslovce praskání; kloudnì.- B.
Jiní plody; zlevnìní; sráka z ceny.- C. Jediná; hadi; podnik
v Trutnovì; básnický zápor.- D. Zvuk zvonku; slaná chu; horská
pastvina; douek.- E. Tajenka.- F. Rmut; hornina; nemotora; èást obPosledním poustevníkem na pozoøické poustevnì byl . viz. tajenka,
bývalý mnich nìmecké národnosti. Dekret poustevnický obdrel v roce lièeje.- G. SPZ aut Rychnova nad Knìnou; noèní dravý pták; blízcí
1725 od kníete Jana Adama z Lichtentejna, který zaloil také osadu rodem; plavidla.- H. Úsek závodu; obnait (zbraò); druh onemocnìJezera a nechal postavit první kolu v Pozoøicích.
ní.- I. Tlumoky; milostnì touit; výtvor rytce.
SVISLE: 1. Èást kostry; tìlní tekutina.- 2. Poplach; spisy.- 3. Piplal;
rybáøský pytel.- 4. Druh pepøe; horní stìny.- 5. Zahajovat plavbu.- 6.
Snad; bývalý pilot F1; tohle.- 7. ermíøský koberec; pálenka z rýe.8. Vada kovu; èíslovka; støedová èára.- 9. Znaèka aut; kráèet.- 10.
SPZ aut Svitav; aek; SPZ aut Tøebíèe.- 11. Podpatky.- 12. Nádoba
na vodu; lotyské platidlo.- 13. Beduínský plá; líní lidé.- 14. Silný
provaz; èeský herec.- 15. Mravouk; sklady obilí.
Pomùcka: aba, alma, lat.
Øeení tajenky z minulého èísla zní: TAKÉ TRH DOBYTÈÍ
Autor: Ing. Ladislav Majer

Nai jubilanti

PRODÁM - KOUPÍM

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
DUBEN, KVÌTEN, ÈERVEN
Jméno
Severa Eduard
Severová Julie
Hodaòová Ludmila
Havlíèek Jaroslav
Valehrachová Vlasta
Sukovatá Rùena
umberová Boena
Øíha Pavel
Blaháková Marie

È. p.
94
94
51
181
175
134
17
44
32

Vìk
91
91
80
75
75
75
70
60
60

Nar.
1. 6. 1914
2. 4. 1914
19. 6. 1925
24. 4. 1930
30. 4. 1930
1. 6. 1930
6. 4. 1935
29. 6. 1945
2. 4. 1945

Váení spoluobèané,
abychom pøedeli pøípadným konfliktùm a nedostali se do rozporu se zákonem
(è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù), vyzýváme ty obèany, kteøí se zveøejnìním svých
údajù v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdìlili písemnì nebo telefonicky na obecní
úøad.
Srdeènì zveme pozoøické farníky v sobotu 7. kvìtna 2005 na

POU RODIN

na známé mariánské poutní místo Vranov u Brna.
Ráno se dopravíme vlastním autem do Útìchova, odkud pùjdeme ji pìky na Vranov.
Cesta je sjízdná i lepím dìtským koèárkem.
Program pouti:
09:55 - sraz v Útìchovì na koneèné zastávce BUS 43, 57
11:15 - poutní me svatá na Vranovì
12:30 - obìd-zájemci o obìd napite se do 1. 5. v sakristii!
13:30 - beseda, prohlídka klátera
kolem 15:00 zpáteèní cesta
Pou povede: P. Jan Nekuda

Nabízíme obèanùm v Kovalovickém zpravodaji monost inzerce koupì, èi prodeje èehokoliv,
co vám doma pøebývá, pøekáí
a myslíte, e to bude moci jetì nìkomu slouit. Tuto nabídku, èi poptávku lze udìlat na OÚ nebo
u Jitky a Petra merdových è. 50,
tel. 544251042

Dveøe

NABÍDKA

80 pravé - 6 ks
80 levé - 1 ks
60 levé - 1 ks
umyvadlo
60 bílé - 1 ks
umyvadlo
65 zelené - 1 ks
nerezový dvojdøez
90 x 60 - 1ks
∅ 40 cm - 1ks
nerezový døez
stojánková baterie
1ks
sjezdové lye + vázání
3ks
kanceláøské køeslo
2ks
kadeønický stolek
1ks
kuchyòské idle
6ks
Ve zachovalé, cena dohodou na telefonním èísle  541153201 - dopoledne

ZÁKLADNÍ KOLA
VE VINIÈNÝCH UMICÍCH
vechny srdeènì zve na "Den otevøených dveøí" dne 24. èervna ke
120. výroèí zaloení koly.

Kovalovický zpravodaj - vydává OÚ Kovalovice, pøipravuje Jitka a Petr merdovi, tel.: 544 251 042, e-mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro obèany Kovalovic.
Tisk: PROTIS spol. s.r.o., Podolí 115, tel.: 544 228 378. (Neprolo jazykovou úpravou).

