KOVALOVICKÝ
ZPRAVODAJ
1/2005

Váení spoluobèané,

kom. odpadu od stávající f. AVE CZ. Druhý  na jednání zastupitelstva obce se rozhodlo, e èást nákladù se uhradí z rozpoètu obce.

Poplatky

V prosinci loòského roku navtívili OÚ pracovníci
Jihomoravské energetiky, kteøí nám sdìlili, e v letních mìsících
roku 2005 bude v obci provedena kompletní rekonstrukce vedení
NN a trafostanic v Potoèinách a U Mostu v dolní èásti obce.
Dùvodem rekonstrukce je nevyhovující stávající stav. Kromì rekonstrukce hlavní sítì to pro obèany znamená, e jim budou bezplatnì vymìnìny domovní pøípojky tak, aby vyhovovaly platným
pøedpisùm, zejména bezpeènosti. Je nutné poèítat i s urèitými zásahy u domù, kde stávající stav neodpovídá. Budou vymìòovány
kovové pojistkové skøíòky za plastové. Kovové støení stojánky
pøípojek, které jsou ukotveny v pùdním prostoru k trámùm jsou
také nevyhovující.
K nejvìtím zásahùm dojde v úsecích, kde vedení NN je umístìno na domech. V zásadì bude vedení NN na domech nahrazeno
vedením pøes betonové sloupy. Sloupy budou umístìny tak, aby co
nejménì vadily vlastníkùm dotèených nemovitostí. Touto úpravou
dojde k napravení stávajícího stavu, kdy konzoly byly na domech
umístìny mnohdy i proti vùli vlastníkù domù. Pro majitele domù
v tomto úseku, kteøí by v budoucnu provádìli pøestavby, nástavby
nebo jiné úpravy, kterými by byl vyvolán zásah do vedení na domech, to navíc znamená, e by nemuseli náklady spojené s pøípadnou pøekládkou hradit sami tak, jak je tomu v pøípadech, kdy vedení je na domech. Pro informaci uvádíme, e tyto náklady se
pohybují øádovì v desetitisících Kè. Vìøíme, e obèané tuto nutnost, kterou bude vyøeen problém na nìkolik desetiletí, pochopí

dostává se Vám do rukou první letoní èíslo zpravodaje.
Protoe stojíme na prahu roku 2005, je mou milou povinností touto cestou podìkovat vem obèanùm, kteøí se jakoukoli mìrou podíleli na èinnosti obce a do nového roku Vám pøeji ve nejlepí,
hodnì zdraví, tìstí a rodinné pohody. Dík také patøí firmám
Instalatérství merda, Gozmetal a Milan Terber  zednické práce
za vìnované prostøedky, kterými pøispìly k zdárnému dokonèení
rekonstrukce kolní jídelny M Kovalovice i výstavby dìtského
høitì. Podìkování té patøí akciové spoleènosti Èeskomoravský
cement za finanèní pøíspìvek vìnovaný na výe uvedené akce.
Velice si ceníme pomoci, kterou Èeskomoravský cement a.s. pøispívá na rùzné výstavby a rekonstrukce budov obèanské vybavenosti, co vede ke zkvalitnìní ivota v obcích.

To, co se vykonalo v loòském roce, bylo uvedeno v minulých
èíslech zpravodaje. Zamìøíme se spíe na to, co nás èeká v roce
2005. Nejprve se zmíním o zmìnì vyhláky o místních poplatcích.
Z dùvodu zmìny sazby DPH a zmìny poplatku za uloení
kom. odpadu na skládkách dochází k nárùstu ceny za svoz komunálního odpadu. Poplatek na letoní rok èiní 300,- Kè za osobu
a musí být uhrazen do konce února. Dìti ve vìku do 10 let a osoby starí 70 let samostatnì ijící v samostatné bytové jednotce budou mít slevu 80,- Kè, platí tedy 220,- Kè. Poplatek za psa se nemìní, jeden pes 60,- Kè, dalí 84,- Kè. Je dobré vìdìt, e máme
nejlevnìjí poplatek za kom. odpad z okolních obcí. Jsou pro to
dva dùvody. První - podaøilo se vyjednat zajímavou cenu za svoz

CHLÉB A SÙL
Je ráno. Ráno jako kadé jiné. Zvoní budík. Vstanu,
pohlédnu z okna. Jdu do kuchynì, otevøu vodovodní
kohoutek a napustím vodu do konvice. krtnu se sirkou
o krabièku. Zapálím plynový hoøák, postavím na nìj konvici
s vodou a èekám, a zaène vaøit. Poté zaliji kávu. Vezmu si
chléb ze stolu, noem si ukrojím krajíc, namau jej máslem
a solí ze solnièky jej posolím. Zdají se vám tyto vìci
samozøejmé?
Proè takový zvlátní úvod? Kadý den, kadý èin, zaèíná
prvním krokem. Tím krokem, kterým kadé vední i sváteèní
ráno vstáváme z vyhøáté postele. Krokem, který mùe být
jednoduchým, jestlie se nám daøí a ve v naem ivotì je
na správném místì nebo krokem, kdy kadý jeho centimetr
bolí a bolí.Vìci, které se nám zdají být bìnými 
zamìstnání, partner, zdraví, se stále více stávají nìèím
vzácným. To, co v naem ivotì povaujeme za
nezamìnitelné a trvalé, se najednou mìní. Je v takovém
pøípadì na nás, jak se s takovou zmìnou vyrovnáme.
Budeme ji povaovat za novou výzvu, která nás posune
o kousek dál, nebo za protivenství osudu?
Já osobnì zítra vstanu a udìlám tu zdánlivì
nejjednoduí vìc na svìtì  vezmu si chléb s máslem
a se solí

Rekonstrukce elektrického vedení
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a nebudou akci bránit. V nejbliích mìsících se bude zpracovávat projekt, je nutné
tyto plánované zmìny do projektu zapracovat! Tuto rekonstrukci plnì hradí JME. Je
tøeba té poèítat s tím, e v dobì provádìní prací bude vypínán el. proud. Jakékoli
pøipomínky sdìlte na OÚ osobnì, nebo telefonicky na è.: 544 226 746, 544 226 009.

Rekonstrukce místního rozhlasu
Souèasnì s touto akcí provedeme také
rekonstrukci místního rozhlasu. Vedení
bude nahrazeno bezdrátovým tzv. hnízdy
(jedná se o vysílací stanovitì s reproduktory a aku. baterií, která bude dobíjena
z vedení veøejného osvìtlení). Tìchto
hnízd bude 13 a budou rozmístìny na
sloupech NN vedení v obci. Staré elezné
sloupy a vedení se odstraní. Na tuto rekonstrukci zaádáme o dotaci z Programu obnovy vesnice.

Invest. akce v roce 2005 a kanalizace

V krátkosti jetì, co letos chystáme za
investièní akce. Poslední fáze dokonèení
pergoly pro letní posezení ve víceúèelovém
zaøízení vedle restaurace, oprava pøístavby
M Kovalovice (trhá se roh budovy), zpracování studie zástavby vèetnì zasíování
pozemkù v lokalitì Za pøíhonem pro
územní rozhodnutí. Dále pokud bude
schválen projekt splakové kanalizace lapanicko - èistá Øíèka, Rakovec a potvrzena
dotace z EU (zatím byl 13. 8. 2004 schválen zámìr projektu v republikové komisi)
zaèneme s pøípravou projektù pøípojek.
Uvaujeme, e projekty pøípojek (17003000 Kè) bychom po dohodì se zastupiteli
obce uhradili vem obyvatelùm z rozpoètu
obce. Za pøedpokladu schválení projektu
a potvrzení dotace, by stavba splakové kanalizace mohla být zahájena koncem roku
2006. Mohou to být i jiné akce, výsadba

USNESENÍ è. 5/2004

ZO Kovalovice ze zasedání konaného dne 6. 10. 2004
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno 8, omluvena Jiøina
Kotvrdová, je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení pøedseda: Pernica
Stanislav, èlenové: Richter Jaromír, merda Petr, zapisovatele:
Tesaø Pavel, a ovìøovatele zápisu: Filip Petr, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
bere na vìdomí :
- zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
- kontrola úkolù z minulého zasedání
- informaci o dotaci na pokraèování výsadby Biocentra v lokalitì Pastviska- byla zamítnuta
schvaluje:
- povìøení MìÚ lapanice k výkonu èinnosti pøestupkové komise, vzhledem k tomu, e obec Kovalovice si sama nemùe
zajistit projednávání pøestupkù a pøestupkovou agendu.
- zmìnu výe poplatku na dítì v M Kovalovice
- nájemní smlouvu na obecní byt
- finanèní kontrolu v M dle § 9 odst. 3 zákona 320/2001 Sb bez závad
- rozpoètová opatøení dle pøílohy.
- prodlouení smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodáøství na svoz komunálního, separace a nebezpeèného odpadu.
rozhodlo:
- povolit kácení døevin dle zápisu komise
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. 6/2004

ZO Kovalovice ze zasedání konaného dne 8. 12. 2004
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno 8, omluven Pernica
Stanislav, je tedy usnáeníschopné.

Biocentra a pod., pokud bychom na nì dostali dotace.

Ovzduí

Pøestoe jsem v døívìjích zpravodajích
upozoròoval na nepøípustnost spalování zejména døevotøísek a podobných závadných
materiálù, podle zápachu v ovzduí
a hustého kouøe je zøejmé, e nìkteøí obèané tento zákaz nerespektují. Proto znovu
apeluji na tyto neukáznìné obèany, aby si
uvìdomili, e touto èinností pøispívají k nárùstu onkologických onemocnìní a kodí
sami sobì, svým dìtem a vem spoluobèanùm. Nedojde-li k nápravì, budeme nuceni
pøistoupit k represivním opatøením.
Jak vidíte, èeká nás nároèné období, dotkne se tentokrát vìtiny obèanù obce, a tak
vìøím, e s rozumnou mírou tolerance
a schopností komunikace toto nároèné období zvládneme.
Starosta obce Milan Blahák

Zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení pøedseda: Tesaø Pavel,
èlenové: Richter Jaromír, merda Petr, zapisovatele: Kotvrdová
Jiøina, a ovìøovatele zápisu: Filip Petr, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
bere na vìdomí :
- zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
- kontrola úkolù z minulého zasedání
- informaci o dotaci na pokraèování výsadby Biocentra v lokalitì Pastviska
- zpracování rozpoètového výhledu na rok: 2005-2007
schvaluje:
- obecnì závaznou vyhláku è.2/04 o místních poplatcích
- obecnì závaznou vyhláku è.3/04 o stanovení výe pøíspìvku
rodièù nebo jiných zákonných zástupcù na èásteènou úhradu
neinvestièních nákladù M Kovalovice
- rozpoètová opatøení dle pøílohy.
- dodatek è.2 Zøizovací listiny pøíspìvkové organizace obce.
- ustavení invertární komise ve sloení: Kotvrdová Jiøina - pøedsedkynì, Pernica Stanislav, Filip Petr - èlenové.
- pøijetí úvìru dle Smlouvy o úvìru a dodatku è. 1 k ní Svazkem
obcí pro vodovody a kanalizace lapanicko (IÈ 49458833), od
Komerèní banky, a.s. (IÈ 45317054), dle její nabídky podané
v rámci zadávacího øízení vyhláeného dle zákona è. 40/2004
Sb.
- úpravu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace lapanicko (IÈ 49458833), a to ve smyslu doplnìní ujednání o omezení monosti vystoupení obcí Jiøíkovice, Blaovice,
Kobylnice, Prace, Ponìtovice, Podolí, Velatice, MokráHorákov, Tvaroná, Sivice, Pozoøice, Kovalovice, Vinièné umice a mìsta lapanice ze Svazku obcí pro vodovody a kanalizace lapanicko (IÈ49458833),do doby úplného vyrovnání
vekerých závazkù Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
lapanicko (IÈ 49458833) vyplývajících ze Smlouvy o úvìru
reg.è. 7490004200401 poskytnutého Komerèní bankou, a.s. na
financování investièní akce  Projekt ochrany vod povodí
Dyje  I. etapa.
- rozpoètové provizorium na rok 2005, v rozsahu roku 2004.
- dodatek è. 1 smlouvy o zajitìní financování systému IDS
JMK
- povolit panu Zetkovi zpevnìní polní cesty vedoucí pøes obec-
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ní pozemek p.è. 345 v k. ú. Kovalovice tìrkem na vlastní náklady.
deleguje:
- starosty k provedení RO v pøíjmech i výdajích týkající se výsadby Biocentra Pastviska
souhlasí:
- s dodatkem ke smlouvì o provozování infrastrukturního majetku uzavøené mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace IÈ 49458833 a VODÁRENSKOU AKCIOVOU
SPOLEÈNOSTÍ a.s. IÈ 49455842 ve smyslu nesniování provozovaného infrastrukturního majetku a neukonèení provozní
smlouvy po dobu trvání úvìru dle úvìrových smluv, zajiujících financování investièních akcí Svazku, tj. do r. 2020.
povìøuje:
- zástupce obce starostu Milana Blaháka, aby na valné hromadì

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace lapanicko hlasoval
pro pøijetí dlouhodobého municipálního úvìru na financování
investièní akce  Projekt ochrany vod povodí øeky Dyje 
I. etapa  Kanalizace lapanicko v celkové výi 210 mil. Kè
(s moností navýení max. o 30 mil. Kè), s koneènou splatností k 15.5.2016 za podmínek dle nabídky pøedloené
Komerèní bankou, a.s. v rámci zadávacího øízení vyhláeného
dle zákona 40/2004 Sb. a hlasoval pro uzavøení dodatku è. 1
ke Smlouvì o úvìru k financování výe uvedené akce.
ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek - místostarosta, Milan Blahák - starosta

Co jste hasièi...
Zpráva na Výroèní valné hromadì
o èinnosti základní organizace
Kovalovice konané dne 12.12. 2004 za
uplynulý rok 2004.
Nae základní organizace mìla
k 1. 1. 2004 celkem 60 èlenù. 28. dubna
zemøel bratr Frantiek Richter, 10. záøí bratr
Ladislav emla st. - revizor, 16. listopadu
bratr Stanislav Filip - revizor a Stanislav
emla - starosta naí organizace. Jejich památku jsme uctili èestnou stráí u rakve
a doprovodem na høbitov k poslednímu odpoèinku. Souèasný stav je 56 èlenù. V prùbìhu roku se konalo 6 èlenských schùzí a 3
výborové. Dále jsme se zúèastnili nìkolika
porad a schùzek v uím kruhu. Úèast èlenù
na výborových schùzích byla dobrá, ale na
èlenských byla prùmìrná. Je tøeba zlepit
docházku na tyto schùze. Mìsíèní schùze
naeho okrsku pravidelnì navtìvují èlenové výboru.
Nai ètyøi èlenové Stanislav Pernica ml.,
Jan Høebíèek, Jaromír Richter a Petr Filip
jsou èleny zastupitelstva obce a zúèastòují
se zasedání obecního zastupitelstva a pøedávají poadavky na obecní úøad.
Sbor má jedno zásahové drustvo muù,
které se zúèastòovalo cyklické pøípravy pro
zásah poáru. Pøíprava se konala na stanici
v Pozoøicích. Tyto cykliky pøipravují èleny
k úspìnému zásahu pøi poáru nebo ivelné pohromì. Bohuel musím øíct, e i pøes
velkou snahu naeho velitele se tìchto pøíprav zúèastòovalo málo èlenù. Èlenové zásahového drustva, zamyslete se nad tím
a zapojte se. Pro úspìný zásah je tøeba dobøe vycvièené drustvo.
I. kola soutìe poárních drustev se
nae drustvo nezúèastnilo. Pøi dalích soutìích o putovní poháry se prosadili i nai
mui. Ve Tvaroné se umístili na 4. místì,
v Pozoøicích na 2. místì a na soutìi
v Kanicích na pìkném 1. místì. Velký dík
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veliteli, který
pøipravil vzornì
èleny na tyto
soutìe. Pøeji,
aby jim elán vydrel do dalího
roku. Pøi enáèských hodech
byl likvidován poár strmiska v lokalitì
Liky. Zásah provedla stanice z Pozoøic cisternami. Z dotací, které jsme obdreli z kraje, jsme zakoupili deset párù zásahových
bot, tøi zásahové kabáty, dvì savice a sací
ko.
V prùbìhu celého loòského roku se nai
strojníci a èlenové sboru podíleli na pøípravì a údrbì techniky pro pøípadný zásah
u poáru. Také vozidla na STK si vyádala
spoustu obìtavé práce. Zvlátì dìkuji bratru
Richterovi a Trávníèkovi, kteøí mají tuto
techniku na starosti a vzornì se o ni starají.
Pro zlepení naí finanèní situace jsme
uspoøádali sbìr elezného rotu po vesnici
s následným odvozem do kovorotu. Dìkuji
vem èlenùm, kteøí se tohoto sbìru zúèastnili za obìtavost a úèast.
Nae tradièní kulturní èinnost byla zamìøena na pøípravu a uspoøádání ostatkové zábavy s prùvodem masek po vesnici. Druhý
den v nedìli jsme uspoøádali pro dìti z naí
obce a okolí dìtský makarní ples. Podle
spokojených tváøi dìtí a dospìlých se tato
akce zdaøila a lze si jen pøát, aby se opakovala i v tomto roce.
Pøed ostatkami jsme uspoøádali spolu ze
Sokolem posezení u cimbálu spojené
s ochutnávkou vín a vepøovými specialitami. Tato akce byla opìt úspìná.
Zaèátkem léta na sv. Petra a Pavla, patronù naí obce, jsme uspoøádali tradièní
Petropavlovské hody s prùvodem stárkù po
vesnici. Pøíprava a prùbìh si vyádali hodnì
obìtavé práce naich èlenù a pøíznivcù.
Koncem léta jsme obnovili tradici

a uspoøádali opìt enáèské hody. Pro velký
poèet stárkù byla tato akce spoleèensky úspìná. koda, e se tìchto hodù zúèastnilo
málo obyvatel naí obce a okolí.
V kvìtnu, kdy probìhly oslavy svátku sv.
Floriána, patrona hasièù, jsme se zúèastnili
me ve farním kostele v Pozoøicích, která
byla slouena za hasièe naí farnosti.
V prùbìhu roku se nai funkcionáøi zúèastòovali rùzných porad, kolení a kurzù.
I pøes tyto povinnosti, které jsme si odhlasovali v plánu èinnosti na rok 2004, jsme
nezapomínali na nae jubilanty. V uplynulém roce se doili 50 let bratøi Petr Jaek,
Stanislav merda è.p. 76, Vladimír Filip,
Stanislav merda è.p. 3, Stanislav Pernica
a 60 let bratr Václav Chládek st. Vem jsme
podìkovali za jejich dosavadní èinnost pro
sbor a byl jim pøedán vìcný dar. Pøi oslavách 100 let od zaloení hasièského sboru
v sousedních Vin. umicích se také zúèastnil bratr Emil Blahák se svým konìm, kterého zapøáhl do støíkaèky sboru z Kanic,
a tak pøispìl k dobré propagaci hasièù.
I nae historická støíkaèka z roku 1935 firmy Vystrèil a syn dobøe pøispìla této oslavì.
V pøítím roce nás èekají oslavy 120 let
výroèí od zaloení sboru. Jménem svým
a vech zakládajících èlenù, kteøí ji nejsou
mezi námi, Vás prosím, zapojte se do pøíprav a prùbìhu oslav. Nestaèí jen kritizovat,
je tøeba pøiloit ruku k dílu.
Dìkuji vem, kteøí se zapojili i do naí
èinnosti a pomáhali nám v naí práci.
Dìkuji sponzorùm a obecnímu úøadu za
projevenou pøízeò, finanèní a vìcné dary.
I pøes nedostatky, které by se jistì v naí èinnosti naly, dìkuji vem za práci, kterou pro
sbor, nae spoluobèany a spoleènost konáte.
Dìkuji také vaim rodinným pøísluníkùm,
kteøí vás pro tuto práci uvolòují.
V pøítím roce nás opìt èekají nároèné
úkoly. Pøeji vem co nejménì zásahù u poáru a jiných pohromách, stále vìtí elán na
vech úsecích naí èinnosti, zdraví a rodinnou pohodu do roku 2005.
Pøipravil - Jan Høebíèek
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VÌTØÁK
POZOØICE
HLÁSÍ
BIOCENTRUM PANSKÁ ZAHRADA
Zarostlá neudrovaná místa, køoviska,
stará uschlá tráva, zahrada s proschlými
ovocnými stromy plná popadaného ovoce, které nikdo nesklidil - to ve na nás
mùe pùsobit patným dojmem. Ale právì taková pøíroda je rájem zvíøat. Mají
zde ideální podmínky k peleení a hnízdìní, úkryt pøed nepøáteli a pøed nepøízní
poèasí. Najdou zde i obivu. Kdybyste si
tu na chvíli sedli do trávy, uvidíte, jak je
ta divoèina krásná, pøekypující ivotem.
Èlovìk v minulosti pøetváøel krajinu.
Tam, kde byly døíve hluboké lesy, vznikala políèka, meze, louky, rybníky.
Taková krajina se stala domovem mnoha
druhù zvíøat, která zde nala dostatek potravy i úkryt . Moderní zemìdìlství pøineslo nedohledné lány, odvodòování
mokøadù, napøimování potokù, likvidace
roklí, remízkù a køovin a také pøemíru
uívání chemických látek. Polní krajina
se stala pro zvìø neobyvatelnou.
Evropské státy se proto snaí vrátit krajinì více ivota, ponechat místo pøírodì.
Finanènì podporují, aby se v lánech polí
zakládaly malé lesíky - remízky (tak zva-

ná biocentra), které jsou propojeny pásy
zelenì , keøù a stromù (tzv. biokoridory)
slouící k pøemísování zvìøe. Do pùvodní podoby se uvádìjí potoky a obnovují
se tùnì a mokøady. Takováto pestrá krajina zadruje vodu, brání splachování
pùdy, tlumí úèinky vìtrù, poskytuje domov ptactvu - pøirozeným nepøátelùm
hmyzu a je tedy stabilním ekosystémem. Taková krajina také pohladí dui
èlovìka, který tudy prochází èi projídí.
Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR
kadoroènì vyhlauje dotaèní programy
na podobné úèely. Vìtøák zajistil zpracování projektu a ve spolupráci s obcí bylo
poádáno o dotaci z Programu péèe
o krajinu. Získali jsme 145.600 Kè na
vybudování tùní pro obojivelníky
v Panské zahradì (v lokalitì, kde stojí
dùm s peèovatelskou slubou). Vìtøák si
vzal na sebe nelehký úkol  pøipravit
koncepci a plán péèe o toto Biocentrum
Panská zahrada. Budeme hledat øeení,
které zachová ivotní prostøedí pro co
nejvíce ivoèichù a zároveò umoní naim obèanùm, aby sem mohli s úctou
a pokorou k pøírodì pøicházet na návtìvu. Bude to vlastnì malá pøírodní rezervace. Biocentrum má mít tøi hlavní
èásti: louku, tùnì s rákosinami a keøový
remízek pro hnízdìní ptactva. V souèasné dobì není lokalita pøístupná pro veøejnost. O jejím slavnostním otevøení budete jistì vèas informováni..
Ale Tinka, øeditel Vìtøáku o.p.s.

Milé hospodyòky!
Ráda bych se s vámi podìlila o dalí
recept, který nese název
KRÁLIÈÍ MASO S HOUBOVOU
SMÌSÍ
400 g králièího masa
bez kostí
40 g tuku,
1 cibule,
250 g hub
1 paprika,
200 g hráku
2 strouèky èesneku,
sùl, mletý pepø
mletá sladká paprika
kousek masoxu, 2 líce keèupu
Nakrájíme cibuli, zpìníme na tuku
(pokud máme, mùeme pøidat i klobás). Zapráíme èervenou sladkou
paprikou. Pøidáme nakrájené králièí
maso na nudlièky, které jsme osolili
a opepøili. Zvolna dusíme, pøidáme
keèup, podlijeme trochou vody. Kdy
je maso témìø mìkké, pøidáme nakrájené ampiony, papriku, hráek, nadrobno nakrájený èesnek a dochutíme
masoxem. Zahustíme dle potøeby solamylem. Podáváme s rýí, nebo rùznì upravenými brambory.
Dobrou chu Vám pøeje Eva Lvová

Tøíkrálová sbírka

My tøí králové jdeme k Vám,
tìstí, zdraví vinujem vám.
tìstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám pøili z daleka.
Tøíkrálová sbírka je ji tradièní kadoroèní moností, jak pomoci lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu, nebo národnost. Organizátorem
je Èeská katolická charita, která patøí k nejvìtím organizacím v ÈR. Dne 8.1. v sobotu
dopoledne i u nás probìhla Tøíkrálová sbírka. Poslední roky chodili koledníèci v tøeskutých mrazech, letos je vak provázelo sluníèko a krásné poèasí. Moná to bylo dùvodem
letoní velké úèastí dìtí a tím i krásného zpìvu, který byl vesnicí slyet. Vedoucí skupinek, které dìti provázely byli pí. Blaháková,
pí. Terberová, pí. Jakeová, sleèny J. Ondráèková a M. Pernicová. Dìti, které si rozdìlily
do ètyø skupinek mùete vidìt na fotce, jsou
to: M. Vartová, B. Richterová, R. Richterová,
P. emla, M. merdová, J. Jedlièka,
R. Jedlièková, M. Lvová, H. Martauzová,
M. Viktorínová, J. Grycová, M. Blahák,

P. Filip, V. merda, I. Chládková, S. Filipová, P. Lev, P. Filipová.
V Kovalovicích bylo vybráno 18 895 Kè. Celkem lo za pozorskou farnost (Kovalovice, Vin. umice, Hostìnice, Pozoøice,
Sivice) na konto charity 132 321 Kè. Pøipravila Jitka merdová
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KNIHOVNA
Váení ètenáøi,
i v letoním roce
najdete v knihovnì nové a zajímavé knihy a èasopisy. I kdy si kadý z vás vybere urèitì
sám podle svých zájmù, nabídnu vám
jako obvykle nìkolik nových knih.
Kdy padá nebe  napsala árka
Junková. Dva dívèí pøíbìhy o Hance,
která byla znásilnìna a Vìøe, která ila
v neradostných rodinných pomìrech.
Jablíèko pro sleènu uèitelku a jiné
horory  Dvanáct hororových pøíbìhù
pøeloila Viola Syèková.
Beznadìjný pøípad  Edimac Bain.
Detektivní pøíbìh, v nìm penzionovaný
policista Benjamín Smoke pátrá po unesené mrtvole z márnice.
Dalí dvì detektivky od anglické autorky Ingrid Parker - Raomonova brána a Draèí svitek zavedou ètenáøe do
Japonska 11. století. Císaøský úøedník
øeí pøípad vrad na univerzitì a záhadné
zmizení konvojù, které vezly do hlavního mìsta danì.
Od anglického autora P. Pullmana je
také trilogie Rubín v kouøi, Stín severu
a Tygr ve studni. Pøíbìhy o Sally
Lockhartové, která se ocitá sama po smrti otce v nemilostném prostøedí viktoriánského Londýna. Saly nemá ani tuení
o velkém nebezpeèí, které jí hrozí a které s ní budeme proívat.
Dopisy Helenì  spisovatelka Marie
Fomaèková knihu sestavila z dopisù známých osobností i neznámých ètenáøù,
které dostávala hereèka Helena
Rùièková bìhem své nemoci. Kniha obsahuje také odpovìdi na nìkteré z tìchto
dopisù.
Nápady pro jaro a léto. Tato kniha je
pro ikovné dìti a rodièe. Najdete zde
rady, co a jak vyrobit z papíru, vlny,
proutí, jaké udìlat kraslice o velikonocích, jak lisovat kvìtiny, jaké vyrobit
hraèky a ozdoby z provázkù, døeva nebo
kamínkù.
To byla kniha hlavnì pro dìti a teï
jetì nìco pro rodièe.  je zcela normální, máte-li obèas chu prohodit svoje
dìti oknem. Není zcela normální, kdy to
skuteènì udìláte.
Máte-li dìti, víte docela pøesnì, o
èem budu mluvit. Pokud dìti nemáte, budete vìdìt co vás èeká a nemine. Tyto
dva úryvky jsou z následujících knih,
které vám poradí napø. Jak chovat puberáka  lehce cynická pøíruèka pro rodièe dìtí v obtíném vìku.
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Prevíti a kazisvìti - aneb jak se nestát
dokonalou matkou.
Slabé pohlaví  koneènì tvrdá pravda
o muích.
Spisovatel Ivan Krejèí pobaví nejen
rodièe. Jeho knihy Nezoufejte! Jsou jetì horí dìti ne ty vae a Nezoufejte !
V kadé rodinì je nìco, stojí za to si
pøeèíst. Humoru není nikdy dost a urèitì

nìkterá z nich pobaví i nové ètenáøe, kteøí si najdou èas navtívit knihovnu.
Pùjèovní doba i poplatky za registraci
zùstávají stejné jako v loòském roce.
Nový ètenáø 20 Kè, stálí ètenáøi 10 Kè.
Pùjèovní doba sobota od 14.00 
15.00 hod., jednou za mìsíc ve stejném
èase v pátek.
Pøipravila Milada Terbová

DVA ROKY KOVALOVICKÉHO ZPRAVODAJE

Dìkujeme pøispìvatelùm Kovalovického zpravodaje

za spolupráci v roce minulém a zároveò pøejeme vám
i ètenáøùm hodnì zdraví, spokojenosti, duevní pohody
a do nového roku chceme popøát nám vem,
aby Kovalovický zpravodaj byl pro nás i v roce 2005
stále ètivý a aktuální.

Jitka a Petr merdovi  vae redakce
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Malé ohlédnutí

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJÙ
V ØÍJNU R. 2004 V OBCI KOVALOVICE
Poèet registrovaných volièù
462
Volební úèast
225
Umístìní stran dle poètu získaných hlasù
1.
KDÚ-ÈSL
129
2.
Komunistická strana Èech a Moravy
30
3.
Obèanská demokratická strana ODS
20
4.
Sdruení nezávislých kandidátù
18
5.
Èeská strana sociálnì demokratická
11
6.-9. Moravská demokratická strana
3
6.-9. Zelená pro Moravu
3
6.-9. Koalice Jiní Morava
3
6.-9. Evroptí demokraté
3
10.-11. Unie svobody-DU
2
10.-11. Koruna èeská
2
12.
Pravý blok-strana pro odvolatelnost
1

48,70%
57,33%
13,33%
8,89%
8,00%
4,89%
1,33%
1,33%
1,33%
1,33%
0,89%
0,89%
0,44%

MARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRÙVOD
vyel, se po cestì pøidávali dalí a dalí, a tak  na plac veel
ji prùvod, který záøil co do mnoství tak i do intenzity. Tam u
na dìti èekal zapálený oheò, pøipravené pekáèky, èaj a stezka
odvahy se sladkou odmìnou. Velkým pøekvapením pro vechny byl velkolepý ohòostroj. V závìru pøivedla paní Renata
Filipová bílého konì a kadého, kdo mìl zájem, na koni povozila. Nadení bylo veliké, a tak bych tím chtìla stájím Ladislava
Filipa podìkovat.
Vhledem k skvìlému ohlasu si vás troufám jménem organizátorù pøedem pozvat i na letoní Martinský lampiónový prùvod, který se bude konat v listopadu na svátek sv. Martina.
pøipravila Jitka merdová

Lampióny záøily vemi barvami
Pøi ohlédnutí dobou, která nás dìlí od posledního zpravodaje, patøí Martinský lampiónový prùvod k vzpomínce, pøi které
se kadý úèastník pousmìje. Sponzory a organizátory byly
Obecní úøad Kovalovice a Restaurace na Tvrzi.
Sraz byl 11.11. u drogerie pí. Blahové v 17 hodin, samozøejmì s lampiónem. Na úvod, pøed vykroèením nás pí. Blaháková
seznámila s ivotem svatého Martina. Po seøazení a rozsvícení
lampiónù jsme spoleènì vyli po vedlejí cestì podél potoka.
Po mostì pod Brnèínem jsme pøeli na druhou stranu a tam se
u prùvod odebíral po chodníku do areálu vedle restaurace, kde
byl pøipraven pro dìti dalí program.
Poèet úèastníkù není znám, ale k nesmìlému hlouèku, který

...pøijel i Martin na bílém koni
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MIKULÁSKÁ
BESÍDKA
U podruhé jsme se mohli 4. prosince
setkat na Mikuláské besídce. O program, který pøedcházel pøíchodu
Mikuláe, se postarali M. merda, T.
Majer a D. Drápal, kterým za to patøí dík
a uznání.
V pøevleku za tøi veselé klauny organizovali rùzné hry a soutìe a to nejen
pro dìti, ale i pro dospìlé. Jako tøeba
pøetahování se lanem, závody v pití mléka nebo vrhání lehaèky na ivý terè.
Právì poslední zmiòovaná soutì sklidila velké nadení.
A pak to zaèalo. Muzika ztichla a po
chvíli èekání do dveøí veel Mikulá
s andìlem a èertem v patách, který nesl
pytel s uhlím. Zøejmì kovalovické dìti
nìkdy zlobí, protoe zatím co Mikulá
s andìlem rozdávali z velké nùe balíèky
se sladkostmi, èert po sále rozhazoval
uhlí. Ale protoe jsou nae dìti hodné,
ádné si neodnesl.
A tak se mùeme jen tìit, e nás tato
mikuláská trojice poctí svou návtìvou
i tento rok.
Pøipravila Jitka merdová

Dìti pøednáely básnièky u krásných, z vìtví vyrobených jeslièek

MATEØSKÁ KOLA
Vánoèní stromeèek s kupou dárkù, který nae malé dìti vidí jako první, bývá ten
ve kolce. I letos byl ozdobený voòavým
sueným ovocem.
Paní uèitelky pøipravily s dìtmi na vánoèní besídku pásmo koled a básnièek.
Vzhledem k právì vypuknuté epidemii netovic, to nebyl urèitì lehký úkol. A tak na
pomoc pøizvaly starí dìti, které svým
mladím kamarádùm a sourozencùm rády
pomohly.
Nejvìtí radostí pro dìti byly samozøejmì dárky, které na nì èekaly pod stromeèkem a po pøipraveném programu si je
mohly rozbalit. Nadení bylo veliké, a tak
pøíjemnou vánoèní atmosféru naruil a
rozchod domù.
Pøipravila Jitka merdová
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MYSLIVCI V KOVALOVICÍCH
Myslivecké sdruení Vinièné umice
 Koválovice, hospodaøí v pronajaté
spoleèenstevní honitbì na katastru obcí
umice, Kovalovice a Pozoøice, na výmìøe pøiblinì 870 ha.
Hlavními druhy zvìøe
jsou: srnec, zajíc a baant. Obèas se vyskytne
i zvìø èerná. Z ostatních
druhù jsou to hlavnì
dravci, kteøí se do pole
stahují za potravou, jako
lika, kuna, výr, kánì, jestøáb, moták pochop, krahujec
a straka.Vzácnì je mono na tahu
pozorovat i orla, raroha nebo sokola
stìhovavého. Výèet predátorù je oproti
drobné zvìøi dosti vysoký, ale pøíroda je
pøíroda, a kadý ivoèich v ní má své
místo. Naí snahou je se zvìøí rozumnì
hospodaøit a vytváøet takové podmínky,
aby zvìø z naí pøírody nezmizela, naopak aby se poèet a pestrost druhù v krajinì zvýila. Velmi si proto ceníme aktivit obecního úøadu, který pro krajinu
dìlá mnoho.
V uplynulém roce se èlenové mysliveckého sdruení podíleli na mnoha aktivitách.
Hlavní náplní práce v jarním období
je výsadba stromù, keøù a osetí políèek

pro zvìø. Na konci léta a zaèátkem podzimu dochází k úhynùm zvìøe následkem
sucha. Naí snahou je tyto ztráty co nejvíce zmírnit, a proto jsme do honitby vy-

vezli pøes 250 metrákù krmné øepy. Od
podzimu do jara myslivci pøikrmují zvìø
v pøidìlených zaøízeních. V letoním
roce bychom rádi vybudovali napajedla
pro zvìø.
K myslivosti patøí nerozluènì i loveètí psi. Lovecké kynologii se aktivnì vìnuje nìkolik naich èlenù na velmi dobré
úrovni. Nai psi nejen pracují v honitbì
pøi záchranì zvìøe z ohroených ploch,
dohledávání zranìné zvìøe na honech
a tlumení elem, ale sklízí i nemalé úspìchy na rùzných zkoukách.
Bylo dobrou tradicí kadoroèní poøá-

dání mysliveckého plesu. V letoním
roce jej z ekonomických dùvodù nemùeme uskuteènit. Chceme vak navázat
na loòskou letní noc a opìt spoleènì
s Vámi oslavit èerven mìsíc myslivosti.
Po celoroèní namáhavé práci jsme se
tìili na loveckou sezónu. Na základì
jarních stavù zvìøe jsme naplánovali
k odlovu 300 zajícù a 30 baantù.
Skuteènost ale byla jiná.
Vzhledem k suchému létu a podzimu
dolo ke znaènému úhynu zajícù a u baanta jsme místo pøírùstku zaznamenali
dalí pokles. I kdy jsme v pøedchozí sezonì ulovili jen nìkolik kusù do tomboly
na ples, rozhodli jsme se letos o sníení
plánu lovu a nìkolik zajícù odchytit
a prodat na zazvìøení, abychom alespoò
èásteènì pokryli náklady na provoz.
Podaøilo se nám odchytit 50 zajícù, za
co vem, kteøí nám pomáhali, dìkuji.
Celkový odlov v roce 2004 byl: 132
zajícù (vè. odchytu), 22 baantù, 25 srnèí zvìøe, 3 divoèáky, 8 liek.
V roce 2005 nás èeká opìt mnoho práce. Opìt se budeme snait oivit a posílit
populaci baanta polodivokým chovem,
vybudovat ji zmínìná napajedla a ve
spolupráci s obecními úøady pokraèovat
v ozelenìní naí krajiny.
Martin Køí, myslivecký hospodáø

Nìco pro dìti:

POHÁDKA O KOHOUTKOVI
Byl jednou jeden statek. A na nìm samozøejmì sedlák s hospodyní. Ale jaký by to
byl statek bez zvíøátek? Ano, mìli konì, kozy, kaèeny, králíky a slepice. Ale slepice bez
kohouta? Nebojte se, mìli tam kohouta a jakého krasavce! Høebínek mìl zbarvený do
rudì èervena a peøí se mu barevnì lesklo. Po dvoøe si vykraèoval jako král a slepice se
o nìho div nepopraly. Kadé ráno vyskoèil na plot a z plna hrdla hlasitì zakokrhal, aby
vzbudil sedláka s hospodyní.
Jednoho dne se kohout jako obvykle chystal zakokrhat, kdy v tom uslyel jakousi vìcièku, která kokrhala jako on. Ne se z toho vzpamatoval, sedlák vykoukl
z okna, drel v ruce vìc, které øíkal budík, podíval se na kohouta a povídá.
Tebe u nepotøebuji, budík je pøesnìjí ne ty, øekl a odeel. Kohouta to velmi zamrzelo, e ho pán u nepotøebuje. U to nebyl ten krásný kohoutek, který si po dvoøe vykraèoval jako král, ale smutný kohout, který po dvoøe smutnì
bloudil se svìenou hlavou. I kdy kohout kadé ráno kokrhal, pán ho u neposlouchal, protoe mìl budík, který zvonil zároveò s kohoutovým kokrháním.
Jednoho rána kohout zakokrhal, ale budík v pánovì lonici nezazvonil, jak bývalo poslední dobou zvykem. V tom pán vykoukl z okna a s úsmìvem povídá: Kohoutku, moc dìkuji, málem bych zaspal, budík mì zklamal. Teï u
vím, e ty jsi pøesný a spolehlivý. A dal kohoutovi misku toho nejlepího
zrní.
A ze smutného kohouta se stal opìt pyný a krásný kohout, nejastnìjí pod
sluncem.
Napsala a nakreslila Monika merdová (11 let)
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Informace o èinnosti TJ Sokol Kovalovice
Oddíl stolního tenisu v sezónì 2004/2005
reprezentuje
nai
jednotu
v okresní soutìi ve skupinì
A. V souèasné
dobì má odehráno 11 zápasù, z toho 5 výher a 6 proher a z celkového poètu 8 mustev je na
5. místì. Pokud se týká práce se áky, je
tøeba konstatovat, e po prázdninové
pauze se ji nepodaøilo navázat na pøedchozí velmi úspìné a hojnì navtìvované cvièební hodiny a vzhledem k malému zájmu byl trénink doèasnì
pozastaven. Doufejme, e ne na dlouho.
V závìru roku byl naí nejvýznamnìjí akcí 8. roèník Vánoèního turnaje
ve stolním tenisu, kterého se ve 3 kategoriích zúèastnilo 48 startujících. Proti
loòským 68 soutìícím tak dolo k poklesu, co byl dùsledek souèasného nezájmu o tréninky. V letoním roèníku ve
vech kategoriích kralovali reprezentanti Buèovic. V kategorii ákù (8 startujících) obsadili první tøi místa, v kategorii dorostencù (12 startujících) pak
první a tøetí místo, kdy druhé místo obsadil Jakub merda z Kovalovic.
Obdobnì tomu bylo i v kategorii muù,
kde první dvì místa obsadili hráèi
Buèovic a na tøetím se umístil ná bývalý
reprezentant
Pavel
Kousal

z Tvaroné. Pøi této pøíleitosti je tøeba
podìkovat
Obecnímu
úøadu
Kovalovice, který poskytl prostory pro
tuto akci.
Oddíl nohejbalu ukonèil v mìsíci øíj-

tou tradici. Osmnáct dìtí a dospìlých tu
strávili pøíjemnou nedìli v pìkné zimní
pøírodì.
Dále bychom chtìli upozornit vechny, kterým se líbil loòský a pøedloòský

nu trénink na kurtu a na pùl roku se pøestìhoval do tìlocvièny Základní koly
v Pozoøicích. Zaèátkem prosince se jedno mustvo zúèastnilo nohejbalového
turnaje v Brnì-Líni, který vyhrálo.
V závìru roku se uskuteènilo rozlouèení se starým rokem na Øíèkách
u Pozoøické salae, která má mnohale-

veèer s cimbálovou muzikou Kalíek,
e v zapoèaté tradici hodláme spolu
s Hasièi pokraèovat. Letoní posezení
u cimbálu se uskuteèní v ponìkud pozdìjím termínu, a to 2. dubna 2005.
Doufáme, e i tentokrát potìíme co
nejvíce pøíznivcù kvalitního vína a dobré muziky.
Závìrem bychom chtìli popøát vem
obèanùm ve nejlepí do nového roku
a podìkovat naim sponzorùm
Dr. Radomíru Buèkovi, Jaromíru
Grycovi, Jaromíru merdovi a Miroslavu Bureovi za jejich pøízeò a pøíspìvky na èinnost TJ.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

PRODÁM - KOUPÍM
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
Louèení se starým rokem na Øíèkách
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Rozhovor s P. Jindrem Kotvrdou
Dne 8. záøí jsme oslavili tøetí výroèí vysvìcení kaple. Me svatá byla slouena kovalovickým rodákem Jindøichem Kotvrdou
za hojné úèasti místních i pøespolních. Pøi této pøíleitosti jsme
P. Jindøichovi poloili nìkolik otázek.
Kdy jsi se rozhodl pro knìství?
Rozhodoval jsem se po druhé konverzi asi v 17 letech, kdy jsem
se pøipravoval na ukonèení studia na støední kole. ivot z víry jsem
vlastnì dostával odmalièka od rodièù, ale pak bylo potøeba osobní
rozhodnutí pro ivot s Bohem a to právì pøilo díky vedení knìími
z naí farnosti a skupinì mladých vìøících, bìhem støedního uèilitì
v Brnì. Uèil jsem se elektromechanikem a to bylo ukonèeno maturitou. Po ní jsem pak mezi studiem na elektrotechnické fakultì a semináøem zvolil knìský semináø a teologickou fakultu. Pøijetí na vysokou kolu (i teologickou) bylo pak dùvodem k rozvázání
pracovního pomìru s podnikem, pro který jsem se vyuèil.
Jak vypadá tvùj pracovní den?
Vstávám v 6.00, pak následuje spoleèná me sv., snídanì a studium. Buï na univerzitì nebo samostudium doma. Jemu teï vìnuji
nejvìtí èást dne. Hlavnì ètení èlánkù na psychologická témata, která pak ve kole probíráme. Institut psychologie vznikl na zdejí univerzitì na základì mnoha odchodù z knìského a øeholního povolání po 2. vatikánském koncilu. Jeho zakladatel se snail vyuít
poznatkù psychologie k pomoci knìím a øeholníkùm k rùstu a rozvoji v jejich povolání. Vznikl Institut psychologie, který svoje studenty uèí jak teoretickým poznatkùm, tak i praktické práci s klienty,
kterými jsou vìtinou øeholníci nebo knìí. Ti pøicházejí na institut
na terapii povolání, kterou se pod dohledem profesorù my jako studenti uèíme.
Ale abych se vrátil k dennímu programu  obìd máme ve 13.15,
veèerní modlitbu a veèeøi v 19.15
Jak by jsi charakterizoval køesany v USA, v Itálii a na
Moravì?
Zdá se, e jsou v nich urèité rozdíly. Jakoby v Itálii i v USA bylo
docela normální a samozøejmé být køesanem. Nikdo se nad tím nepozastavuje. Není mnoho ateistù. V USA asi 5 procent. U nás je køesanství cosi výjimeèného. To má ale svou druhou stránku. V USA
i v Itálii je v kostelích hodnì lidí, kteøí tam èasto jsou kvùli splnìní
nedìlní povinnosti. U nás se to jistì taky mùe stát, ale pøece jen se
zdá, e ten, kdo je u nás køesanem, se pro to rozhoduje jaksi proti
proudu, na rozdíl od USA nebo Itálie, kde se zase ateisté musí rozhodovat proti proudu.
Má dvì sestry, mùe se krátce o nich zmínit?
Starí Anna bydlí s rodièi a uèí odbornou praxi zdravotní sestry na
církevní zdravotní kole. Vìnuje se práci s mládeí a ve farnosti.
Mladí Marie je trapistkou v kláteøe Vitorchiano asi 100 km od
Øíma. Je tam kolem 80 sester, a v souèasné dobì se pøipravuje 10
z nich na zaloení klátera u nás v Èechách jinì od Prahy.
Na co se teï tìí?
Na duchovní cvièení ve Francii, které se konají na pøelomu roku.
Povede je Jean Vanier, zakladatel spoleèenství LArche, které se zabývají spoleèným ivotem mentálnì postiených a asistentù, kteøí do
Arch pøijídìjí na kratí nebo delí dobu a spoleèným ivotem s postienými se mìní jejich pohled na svìt a zjiují, e postiení jsou
nejen tìmi, kterým pøijeli pomáhat, ale e také mají co dát nám tzv.
zdravým. Pomáhá to v prohloubení vlastního lidství. Jean Vanier
zaloil také spoleèenství Víra a Svìtlo pro mentálnì postiené, jejich rodièe a pøátele, kteøí i kdy spolu neijí jako ve spoleèenství
Archa, ale pravidelnì se setkávají. V ÈR existují 4 takovéto skupiny.
Ve dvou z nich pùsobím jako jejich kaplan, i kdy teï pøevánì na
dálku, protoe jsem kromì prázdnin v Øímì.
Jakou knihu jsi naposled èetl, která tì zaujala?
Protoe teï musím pøeèíst spoustu èlánkù a kapitol na psychologická témata, nemám moc èas na dalí knihy. Snaím se èíst knihu

Hobit od Tolkiena, a ta
mì vdycky vtáhne do jiného svìta
Zná nìjakou veselou
faráøskou historku 
popø. tvou vlastní ?
Vzpomínám na svoje
krátké pùsobení ve farnostech. Tam jsem byl vlastnì
administrátorem, tedy nejblíe tomu, èemu se øíká
faráø. Jednou veèer jsem
si viml, e v nìkterých
místnostech na faøe hoøí
svíèky. To mì trochu pøekvapilo, protoe jsem je sám nezapaloval. Mìl jsem tam sice na návtìvì jednoho kamaráda, který mezitím odjel, a tak jsem si øíkal, e
snad on by mohl nechat hoøet svíèky. Pøes den jsem mìl dost jiných
úkolù, a tak jsem na to zapomnìl. Veèer mi to ale nedalo a vrátil jsem
se k tomu. Zjistil jsem, e dole ve sklepì je rozbitá sklenìná výplò ve
dveøích a dolo mi, e se na faru nìkdo vloupal. Chybìly peníze
z nedìlní sbírky, asi 1000 korun, jinak nic Policie zjistila kody,
sejmula otisky prstù a tak dál Dál se pak nedìlo nic zvlátního. Pøi
jedné schùzi knìí mì jeden z mých kolegù slyel vyprávìt o této
události a po chvíli pøemýlení øekl: to byl NN  A pøímo jmenoval èlovìka, kterého znal, který taky navtívil jeho faru a nìco si odnesl. Potvrdila to taky sousedka fary, která vìdìla, e dotyèný u na
mì nìkolikrát na faøe zvonil. Jednou jsem mu kupoval jízdenku na
vlak. Tak jsem policii øekl, e pachatel by mohl být NN. Oni to vzali do úvahy a zjistilo se, e je to pravda, dotyèný se k tomu pøiznal
Co bys chtìl popøát nebo vzkázat ètenáøùm kovalovického
zpravodaje?
Zdravím vás z Øíma a pøeji vám astný a poehnaný vstup do
Nového roku. Pokraèujte v budování této vesnice  místa dobrých
lidí a dobrých vztahù. Slyel jsem, e název vesnice snad pochází od
kováøského øemesla. A vechny rodáky a obyvatele pøetváøí výheò
Ducha v dobré nástroje na budování Boího království!
Rozhovor pøipravil Petr merda
Krátký ivotopis:

Narodil jsem se právì v Kovalovicích, kdy mì byly 4 roky, odstìhovali jsme se do Slavkova, tam jsem chodil do základní koly,
pak jsem pokraèoval na støedním odborném uèiliti, kde jsem se
vyuèil mechanikem silnoproudých zaøízení a maturoval jsem. Pak
jsem pokraèoval na litomìøické bohoslovecké fakultì, kterou jsem
na 2 roky pøeruil kvùli vojenské slubì. Po ní jsem pokraèoval a
do roku 1988, kdy jsem byl v brnìnské katedrále vysvìcen na knìze. Jako farní vikáø (kaplan) jsem slouil 2 roky v Brnì  Královì
Poli, pak 1 rok v Lodìnicích u Pohoøelic spoleènì s P. Janem
Nekudou a pod vedením dalího rodáka z Koválovic  Vítka
Severy. Pak následovaly 2 roky samostatnì v Drnovicích
u Vykova. Po nich jsem byl poslán ke slubì krajanùm v zahranièí  nejprve 2 roky v Sydney v Austrálii a pak 3 roky v New Yorku
v USA. Bydlel jsem v místních farnostech a mìl jsem na starosti duchovní slubu pro Èechy v Austrálii a pak v New Yorku
a Washingtonu DC. Po návratu jsem strávil 3 roky v Litomìøicích,
v teologickém pøípravném roèníku jako spirituál. Po nich následovalo ustanovení spirituálem v papeské koleji Nepomucenum
v Øímì. Bìhem této sluby jsem zaèal studium psychologie povolání na Gregoriánské univerzitì v Øímì. Proto jsem byl ze sluby spirituála uvolnìn a nyní jsem obyvatelem této koleje a studentem na
univerzitì.
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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 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,

Záznamy z II. svìtové války
(3. díl)

Záznamy z II. svìtové války
Bomby tehdy svrhli do mrakù (poznámka A.J.)  V rovnosti ze
dne 13. 11. 1999 je citován dopis jednoho amerického pilota, ve
kterém uvedl, e cílem náletu byly závody na výrobu syntetického
benzinu v tehdejím Horním Slezsku. Pro patné poèasí se velitel
rozhodl bombardovat Brno  jako vedlejí cíl. Bomby tehdy svrhli do mrakù. Výstinìji nemohl být tehdejí èlánek v Rovnosti nazván. Následovaly nálety na Prahu, Plzeò, Zlín a dalí mìsta
v r. 1945. Svoje si zaily i Dráïany a to u byl témìø konec II.
svìtové války.
Pøesuny nìmeckých obyvatel. Ji nìkolik dní se v tomto období stìhují Nìmci z Maïarska do Pruska. Kadý den jich jede po
státní silnici se selskými, mnohdy pokozenými selskými povozy
1.000  1.500 osob. Pøicházejí zprávy, e Nìmci na silnicích kradou kola i konì. V Jiøíkovicích pøili rolníci o 10 a Blaovicích o 6
koní.
Øepu, která byla rolníky z Kovalovic odvezena na váhu, musejí hospodáøi opìt naloit a odvozit povozy na nakládku vagónù.
Stále pokraèují nálety na vechno, co se kde vyrábí pro váleèné
úèely. Rolníci jsou povinni odevzdávat neustále obilí veho druhu.
Stále jsou odebíráni té konì. Nikdo nesmí mít více ne 30 mìøic
polí a 1 pár koní.
Dne 26. listopadu 1944 mìl pohøeb pozoøický cestaø p. Gloc na
následky mrtvice.
Od 7. øíjna 1944 je patné poèasí  je spousta bláta a velmi patnì se oøe.
Ve vem je velký nedostatek. Za peníze se nedá nic koupit.
Kupuje se jen za ivobytí. Lidé poøád marodí a chodí k doktorùm.
Odvody a nasazení na práce  neustále chodí nìjaká naøízení.
Dne 6. prosince 1944 doel pøíkaz, podle nìho rolniètí synové narozeni museli jít k odvodu a hned narukovat do Vídnì, dìlat zákopy. Z Kovalovic to byli: Gale Antonín èp. 83, merda Josef èp. 3
a Valehrach Zdenìk èp. 100. Nemusel jít Kalua Alois èp. 95, který mìl v obci funkci hasièského trubaèe.
V Sivicích v domì p. afaøíka, øezníka, uhoøel p. Ryánek.
Zanechal zde enu Pavlu roz. Daòkovou a syna. K netìstí dolo
v garái stavení pøi manipulaci s hoølavinou.

Nálet nad Kovalovicemi

Dne 17. prosince 1944 byl nad obcí velký nálet. Létala zde ang-

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

lická letadla a shazovala velké plechovice od benzinu. merda
Josef èp. 3 a Havlíèek Václav èp. 18 si z polí kadý jednu plechovici dovezli.
Vechno se stále bere pro vítìzství Nìmcù. Rolník elezný Jan,
èp. 80 musel ve støedu 19. prosince 1944 odevzdat jednoho konì.
Podle dalího naøízení mìli jít tovární dìlníci kopat zákopy.
Nìkteøí pracovali a u Bratislavy. Spávat byli nuceni v zimì ve stodolách. Také u Brna se kopají zákopy.

Nedostatek, nedostatek

Veho je nedostatek, není obleèení ani obutí. Schází také prádlo. Nic není ke koupi. Mìstský lid ze sebe svléká kdejaký odìv
a obutí, jen aby získal nìjaké ivobytí. Kvete tak zvaná melina.
Za sádlo jsou obyvatelé Brna zaplatit za 1 kg 1000  1500, Kè,
jen kdyby je získali.
Lidé se snaí stále nìco kupovat, nebo se proslýchá, e dojde
ke znehodnocení penìz. Proto rolnický lid kupuje, co se dá, pøedevím hospodáøské náøadí a za pár mladých koní je ochoten zaplatit
tøeba 50.000, Kè.

Kopání zákopù

Stále se svolává na kopání zákopù, které se dìlají u Brna-Tuøan
a v celém brnìnském okolí. Z Kovalovic museli jít mladíci od 18
let, Pospíil Jan, èp. a merda Vincenc, èp. 5.
Ve støedu 14. února 1945 li odevzdávat kovaloviètí rolníci
konì. Odvodu se zúèastnili umbera Jan, èp. 17, Kalua Jan, èp. 95
a Honek Frantiek, èp. 28. ádnému z nich konì neodvedli. Ve
Vin. umicích Sedláèkovi ze mlýna konì vzali.
U Veleovic zaèali Nìmci dávat pod mosty, za úèelem jejich
pøípadného vyhození, miny.
Podle dalího naøízení má být z celého okresu dodáno pro armádu 40 vagónù brambor, nikde vak nejsou.
Zprávy odjinud. Docházejí zprávy, e Anglièané v Nìmecku
rozbili 400 lokomotiv a 400 vlakù. Pokodili té mnoho eleznièních mostù. Podle dalí zprávy bylo v Praze na popeleènou støedu
znièeno nálety mnoho kostelù a kol a øada dalích památek.
Zahynulo tam velké mnoství obyvatel.
Odvoz døeva z lesa. Sedláci mají naporuèeno sváet svými koòskými potahy døevo z lesa. Døevo je sváeno ke Kaluùm
a Smílkùm do Pozoøic a Frankùm do Holubic. Tam se øee døevo
na krátká polena a eny z okolí je típají na drobno. Tento materiál se pouívá k zaøízení vytápìní kotlù namontovaných u nákladních aut a autobusù. V té dobì jezdila auta na døevoplyn. Byla to
náhrada za chybìjící naftu a benzín, kterých byl katastrofální nedostatek.
Pokraèování pøítì
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Pohledy do historie

a ètvrtý v pondìlí po sv. Ondøeji. Po kadém výroèním trhu býval
(viz tajenku). Døevìná ruka s taseným meèem, která bývala
umístìna na rohu bývalé obecní radnice, byla znamením, e v nejblií dobì bude konán výroèní trh (dnes je ve slavkovském muzeu).

JARMARKY
Roku 1782 byly Pozoøicím povoleny výroèní trhy - jarmarky. Konaly VODOROVNÌ: A. Cestovní prùkaz; tropický strom; parkový
se vdy v roce ètyøi. První v pondìlí pøed sv. Fabiánem a ebestiá- strom.- B. Otrhat; otálet; zmatek.- C. Asijský stát; odplata; kde.nem, druhý v úterý po sv. Duchu, tøetí v úterý po tøetí nedìli v øíjnu D. luté barvivo; tento rok; druh lososa; kód Nizozemí.- E.
Tajenka. - F. Primát; útok; oblouková míra; seèná zbraò.- G.
Jetìøi; slídit; rozpoutìti.- H. Polodrahokam; dávati pozvání; køièet.- I. Výtvor rytce; lososovitá ryba; konì (básnicky).
SVISLE: 1. Polovýrobek.- 2. Pálenka z mléka; nelibé vùnì.- 3.
Hornina; jednotka ryzosti.- 4. Dìtský pozdrav; snáeti se letem
dolù.- 5. Znaèka astatu; uhlovodík; SPZ aut Znojma.- 6. Øímských
55; úder tágem; enské jméno.- 7. Straidelná postava; pruh.- 8.
Slùvko pochopení; sedøíti.- 9. Potom; palivo; øímská ètyøka.- 10.
SPZ aut Litomìøic; první vystoupení umìlce; pøedloka.- 11.
Drahokam; osobní zájmeno.- 12. Pulsovat; trochu.- 13. Sarmat;
vojenská hodnost.- 14. Nechati ponìkud vzklíèiti pøed vysetím.
Pomùcka: Alan, arkus, keta.
Øeení tajenky z minulého èísla zní: NA KATOVÌ
Autor: Ing. Ladislav Majer

Nai jubilanti

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
ØÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Jméno

È. p.

Vìk

Nar.

Havlíèková ofie
Flek Vladislav
Drápalová Anna
Gajdo Jaroslav
Buèková Marie
Jelenová Jaroslava
Franková Marie

161
95
97
158
122
73
31

93
92
92
75
75
70
60

15. 1. 1912
2. 2. 1913
13. 3. 1913
28. 3. 1930
17. 1. 1930
31.1. 1935
24. 1. 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.

ÚMRTÍ
V roce 2004 nás navdy opustili
tito spoluobèané:
Cerman Augustýn
Honek Frantiek
Richter Frantiek
Zetka Jaroslav
Jedlièková Marie
emla Ladislav
Filip Stanislav
emla Stanislav
Køí Petr
Boèek Miroslav

Obecní zastupitelstvo vem zesnulým dìkuje za práci, kterou za
svého ivota vykonali, jak pro své
nejblií, tak i pro nás ostatní.
Odpoèívej v pokoji
Smutnou skuteèností je, e oproti
tolika úmrtím v loòském roce se
nenarodilo ádné dítì, take poèet
obyvatel v naí obci klesl k 1. lednu 2005 na 580 obyvatel.

POZVÁNKA
29. 1. 2005
SPOLEÈENSKÝ RYBÁØSKÝ PLES
5. 2. 2005
OSTATKOVÝ PRÙVOD MASEK
veèer tancovaèka od podlahy
6. 2. 2005
DÌTSKÝ MAKARNÍ PLES
2. 4. 2005
CIMBÁLKA KALÍEK
Pøipravujeme na únor
PROMÍTÁNÍ ÈASÙ MINULÝCH
Jedná se o promítání starých filmù ze ivota
naí obce, které zapùjèí nai spoluobèané.
Pokud chce jetì nìkdo z vás pøispìt
vlastním filmem, mùe se ozvat na adrese:
Jitka a Petr merdovi è. 50, tel. 544251042
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