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Váení spoluobèané,

nejprve chci podìkovat touto cestou tìm obèanùm, kteøí se
zúèastnili voleb do Evropského parlamentu. Jako jedna z mála
okolních obcí jsme mìli volební úèast pøes 44%, co dokazuje,
e obèanùm naí obce záleí na tom, jaké politické zastoupení
bude mít Èeská republika v Evropském parlamentu.
V zaèátku prázdnin a dovolených byly práce v obci v plném proudu. V tìchto dnech vrcholily závìreèné práce na dìtském høiti v areálu vedle restaurace. Hody se kvapem blíily
a víceúèelový areál byl jedno velké stavenitì. Dík patøí tìm,
kteøí se zaslouili o to, e se podaøilo vèas dokonèit kamenné
terasy a terénní úpravy spolu s výsadbou zelenì. V èervenci se
jetì zabudují dìtské prvky. Domnívám se, e promìna nevyuité obecní zahrady v tento kulturní stánek stojí urèitì za to.
O prázdninách se rozjedou úpravy kolní kuchynì, dle nové
hygienické vyhláky. Provedou se drobné stavební úpravy (vybouraní zárubní, postavení pøíèek, nové rozvody vody, odpady
a jiné). Musí se oddìlit jednotlivé úseky pøípraven masa, zeleniny, vajec a provozní úseky.
Kuchyò se vybaví novými døezy a pracovními stoly z nerezu a bezdotykovými bateriemi. Na tuto rekonstrukci jsme dostali dotaci 150.000,- Kè z Programu obnovy venkova. Z rozpoètu obce se pøidá dalích 150.000,- Kè. Ve se musí
zvládnout do konce srpna tak, aby nebyl ohroen zaèátek nového kolního roku.
Vichni dobøe víme v jakém stavu je ná místní rozhlas, proto v prùbìhu prázdnin jetì dojde k èásteèné rekonstrukci tohoto zaøízení. Jeliko je málo finanèních prostøedkù, rozhodli
jsme se rekonstrukci rozdìlit do 2 3 let. Nový informaèní rozhlas v bezdrátovém provedení nahradí postupnì zastaralou sí.
Venkovní reproduktory budou tvoøit s pøijímací anténou a akumulátorem sestavu, tzv.hnízdo. Akumulátory budou dobíjeny

Petropavelské hody 4. èervence 2004
ze sítì veøejného osvìtlení. Takovýchto hnízd bude asi v celé
obci 11. Po pøidìlení vysílací frekvence v tomto roce provedeme výmìnu stávajícího ji historického vysílacího pracovitì
(vysílací ústøedna, vysílaè) za nový modernìjí, a na konci obce
zapojíme zatím 1. pøijímací hnízdo. Postupnì budou staré vedení a reproduktory odstranìny a nahrazeny novými bezdrátovými sestavami.
Vìøím, e tato výmìna modernìjí technologie a zaøízení
pøispìje k lepí informovanosti mezi obecním úøadem a obèany.
Na závìr mi dovolte Vám popøát v dobì prázdnin dovolených hodnì pohodových a sluneèných dní a astné návraty
domù plné pìkných záitkù.
Milan Blahák - starosta

VÝSLEDKY VOLEB DO EP V OBCI KOVALOVICE
Poèet registrovaných volièù
466
Volební úèast (volièù; %)
206
è.str.
Název strany
20 KDU-ÈSL
94
24 KSÈM
34
6 ODS
21
32 Nezávislí (elezný,Boboíková ) 20
1 SNK -ED ( Zieleniec, Hybáková...) 15
4 ÈSSD
4
19 Moravská DS
3
25 Strana venkova
3
9 Strana zelených
2
12 Sdruení nestraníkù
2
22 Str. zdravého rozumu
2
30 Obèanská FD (Koený)
2
5 Národní koalice-ÈSNS
1
11 Konzervativní strana
1
23 Unie svobody-DEU
1
2 Koruna Èeská
1
Celkem
206

44,21
Poèet hlasù %
45,63
16,50
10,19
9,71
7,28
1,94
1,46
1,46
0,97
0,97
0,97
0,97
0,49
0,49
0,49
0,49
100,00
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Usnesení è. 1/2004
Zastupitelstva obce Kovalovice
ze zasedání konaného dne 26. 2. 2004
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno 9, je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení pøedseda: Pernica
Stanislav, èlenové: Richter Jaromír, merda Petr, zapisovatele:
Kotvrdová Jiøina, a ovìøovatele zápisu: ing Stanislav Honek,
Høebíèek Jan.
Bere na vìdomí : zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
Schvaluje:
- výsledek hospodaøení za rok 2003. Rozpoètové pøíjmy 4.923
520,-Kè, výdaje 5.015 263, schodek 91.743,- Kè byl kryt z rezervy let minulých - poloka 8115.
- uzávìrku roku 2003. Stav bìného úètu k 1.1.2004 - 127.388,Kè, stav terminovaného úètu k 1.1.2004 - 1.031 630,-Kè.
- rozpoèet na rok 2004 jako vyrovnaný. Rozpoètové pøíjmy dle
poloek 4.127 000,-Kè. Výdaje dle paragrafu rozpoètové
skladby 4.127 000,-Kè.
- inventuru za rok 2003,viz. pøíloha inventurní zápis.
- zmìnu è.II. ÚPN SÚ Kovalovice v lokalitì za Mlýnem
- vyhláku è.1/04 o závazných èástech zmìny è.II územního plánu sídelního útvaru Kovalovice, kterou se mìní a doplòuje vyhláka è.1/1999 ze dne 1.4.1999.
- uvedení Zøizovací listiny jednotky dobrovolných hasièù obce
Kovalovice do souladu se souèasnì platnými pøedpisy.
- pøistoupení obce Kovalovice k obecnì prospìné spoleènosti
Mohyla míru - Austerlitz
Rozhodlo:
- e zástupcem obce pro jednání v obecnì prospìné spoleènosti Mohyla míru -Austerlitz je starosta Milan Blahák, náhradníkem je místostarosta ing. Stanislav Honek.
- aktualizovat vnitøní smìrnici obce dodatkem è.2 takto:
Pøíkazcem úèetní operace je starosta Milan Blahák, pøípadnì
místostarosta ing.Stanislav Honek, za úèetní a rozpoètovou
správnost operace zodpovídá Marie Turková. Doplní se seznam vyhláek o 2/03 o místních poplatcích, 1/04 o závazných
zmìnách ÚPN SÚ Kovalovice, o smìrnici obce o symbolech
obce a jejich uívání.
Povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce.

Usnesení è. 2/2004
Zastupitelstva obce Kovalovice ze zasedání
konaného dne 14.4.2004
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno osm, omluven Stanislav
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.
Bere na vìdomí:
- zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
- informace o podání ádosti o dotaci na výsadbu dalí etapy
Biocentra
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- informace o stavu pøíprav stavby dìtského høitì v areálu
VúSA, stínost-dopis pí. Julínkové Kovalovice è.p.12.
- stanovisko místostarosty a seznámení ZO s dopisem pí. merdové Marie - odpovìï na úhradu pohledávky
- zprávu øeditelky M týkající se zmìny úvazku kolnice + topiè, kuchaøky a s tím související navýení mzdových prostøedkù z rozpoètu obce.
Schvaluje:
- zmìnu stanov zájmového sdruení mìst a obcí Svazek obcí pro
vodovody a kanalizace  LAPANICKO
- bezúplatný pøevod pozemku p.è. 242/2 v lokalitì za Mlýnem
od pozemkového fondu v souvislosti s Územním plánem SÚ
Kovalovice vyuití pozemkù pro veøejné úèely.
- zhotovitele rekonstrukce obecního rozhlasu, firmu : Pavel
Kubìja  EMPEMONT.
- rozpoètová opatøení dle pøílohy
Povìøuje a ukládá:
- starostovi zaslat odpovìï na stínost pí.Julínkové týkající se
dìtského høitì.
- místostarostovi zaslat vyjádøení k dopisu pí. merdové Marii.
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce.

Usnesení è. 3/2004
Zastupitelstva obce Kovalovice ze zasedání
konaného dne 19. 5. 2004
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno 8,omluven Tesaø Pavel, je
tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení pøedseda: Pernica
Stanislav, èlenové: Richter Jaromír, merda Petr, zapisovatele:
Kotvrdová Jiøina, a ovìøovatele zápisu: ing Stanislav Honek,
Høebíèek Jan.
Bere na vìdomí :
- zprávu starosty o plnìní úkolù z minulého zasedání
- zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
- zprávu o poskytnutých dotacích na rok 2004
- zprávu o ukonèení pronájmu restaurace
Schvaluje:
- pøíjem poskytnuté neinvestièní dotace ve výi 60.000,- Kè na
výstroj a výzbroj z rozpoètu Jihomoravského kraje pro jednotku Sboru dobrovolných hasièù obce Kovalovice.
- zmìnu stanov zájmového sdruení mìst a obcí Svazek obcí pro
vodovody a kanalizace  LAPANICKO.
- èlenský pøíspìvek Svazku mìst a obcí pro vodovody a kanalizace lapanicko 5,-Kè na obèana a rok
- pøíjem poskytnuté dotace z POV na rekonstrukci kolní jídelny
M Kovalovice ve výi 150.000,-Kè
- pøíjem dotací na akce prostøednictvím Mikroregionu Rokytnice
 sportovitì 60.000, èekárna 35.000, památky 14.000,-Kè.
- rozpoètová opatøení dle pøílohy
- starostovi odmìnu do výe dorovnání dle naøízení vlády
è.37/2004 Sb.
- vydání zámìru na pronájem restaurace Na Tvrzi.
Povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce.
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Èí só hode
Dne 4.7. 2004 probìhly v naí obci Petropavelské hody. Ke slavnostní hodové atmosféøe pøispìl poèet stárkujících párù, skvìlé poèasí, návtìva hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka na ranní
Petropavelské mi svaté a samozøejmì otevøení nového dìtského høitì
v areálu vedle restaurace, které vzbudilo obdiv nejen u místních obèanù,
ale i pøespolních. Pøi procházce mezi kamennými zídkami a výsadbou
byly celý den od návtìvníkù slyet slova chvály a uznání. To patøí nejen obecnímu úøadu, ale vem tìm, kteøí se ve svém volném èase, pøièinili o zkrálení naí obce.
Proto peèujme o tohle nové dìtské høitì, ale i dalí objekty a díla,
která v naí obci vznikají a jsou pro nás a o nás, tedy vizitkou nás vech.
pøipravila Jitka merdová

Copak se to pøekrásného,
vedle placu náhle stalo?
Starosta tam s hadicí
kropí trávník bující.
Jedna zídka, druhá, tøetí
od úst k ústùm svìtu letí,
e se høitì postavilo,
mnoho práce nadìlalo.
Odmìnou je dojetí
nad úsmìvem od dìtí.

KNIHOVNA
Váení ètenáøi, máme tady
zase léto, prázdniny a dovolené.
Mnozí z vás tráví léto u vody
u nás nebo u moøe. Ale sluníèko
poøád svítit nemusí a je dobøe, kdy má èlovìk po ruce dobrou kníku. Tak vám i dnes
nabídnu nìkolik nových, zajímavých knih.
Øeka bohù  tento tøídílný román napsal Wilbur Smith. U esté vydání tohoto poutavého románu nás zavede do starovìkého Egypta, zemì faraonù.
Hynku, Viléme, Kubelková
- pìt
humorných povídek o lidech, které jejich
touhy, lásky a povahy pøivádìjí do nevedních situací. Knihu napsal Radoslav
Nenadál.
Ostrovy na konci svìta  vyprávìní
o dobrodruné cestì na jachtì po malých
ostrùvcích Tichomoøí.
Utajení vládcové  na významné
osobnosti svìtových dìjin se podíváte
oèima jejich osobních lékaøù. Pius XII.,
Mikulá II., A. Hitler, J. V. Stalin, W.

S. Churchill, Marcus
Aurelius  tyto a dalí slavné osoby najdete v knize, kterou
napsal Vandenberg
Philipp.
Pøíbìh patnáctileté
Katky, která se musela pøestìhovat
z Prahy na vesnici od Vlasty Svobodové
potìí mladé ètenáøky. Kniha se jmenuje
 Bude mi patnáct.
Zaèít znovu  autorka Eva Urbanová.
Dvanáct pøíbìhù o enách a pro eny.
Èást povídek byla inspirována skuteènými událostmi, které by se mohly pøihodit
komukoli z nás.
Otcovský dùm  od Vlasty Javoøické.
Pøíbìh z vesnice na Èeskomoravské vysoèinì o osudech rodiny sedláka Broda, který se brání opustit zdìdìný statek.
Maminka a císaøovna mají vdycky
pravdu  autorka Blanka Doktorová.
Drobné zajímavosti a historky ze ivota
habsburkù. Toto vyprávìní je pøedevím
zábavnou èetbou pro chvíle pohody, nabízí vak zábavným zpùsobem i nìkterá historická fakta.

Umírali jsme v bambusu  váleèný
pøíbìh z vietnamské války pøeloil Rudolf
Køesan. Smrtelnì zranìného kapitána
hledají v dungli jeho pøátelé i vojáci záchranné jednotky.
Na nebi sladké Francie  váleèný
deník ès. letcù ve slubách francouzského letectva 1939  1945. Tuto knihu
s dobovými fotografiemi, dokumenty
a vzpomínkami úèastníkù napsal Jiøí
Rajlich.
Urèitì se kadému majiteli zahrádky
obèas objeví na zahrádce nìco , co by tam
radìji nevidìl. Atlas chorob a kùdcù
ovoce, zeleniny a okrasných rostlin 
vám poradí, jak s tím bojovat.
Krásnou èetinou a pohledem na svìt
vás potìí Ivanka Devátá ve knize 
Koukám se okolo.
Tyto a dalí knihy a èasopisy jsou pro
vás pøipraveny v knihovnì, aby vás potìily, pobavily a tøeba trochu i pouèily.
Knihovna bude pøes prázdniny v provozu
tak jako obvykle v sobotu, výjimeènì
v pátek od 14,00 do 15,00.
Pøipravila Milada Terberová
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Informace o èinnosti TJ Sokol Kovalovice
Mimo pravidelné
èinnosti jednotlivých
oddílù zaèíná TJ organizovat akce pro veøejnost zpravidla v mìsíci
kvìtnu. Stejnì tomu
bylo i v letoním roce, kdy se 1. kvìtna
uskuteènil 27. roèník turnaje v malé kopané, kterého se zúèastnilo 5. mustev
z naí obce a okolí. Na penalty zvítìzilo
mustvo Oltec Team Brno, na 2. místì se
umístil Jarda Team Kovalovice, 3. místo
obsadili Balvani ze Tvrze, 4. místo 1. FC
umice a 5. místo Pink Team
Kovalovice. Potìující je, e tento turnaj
bylo mono díky Jaromíru Grycovi odehrát s novými brankami, na které vìnoval materiál a spolu s dalími èleny a
pøíznivci TJ je té vyrobil, za co jim
patøí dík.
Nejvýznamnìjí a souèasnì také organizaènì nejnároènìjí akcí naí jednoty
byl jubilejní 30. roèník Pochodu osvobození. Vech dosavadních roèníkù se zúèastnil i zakládající èlen tohoto pochodu
Vojtìch Petrá  jednatel TJ. Na 3 trasách, vedených po znaèených turistických stezkách v okrajovém území
Moravského krasu, pochod absolvovalo
pìky nebo na kole celkem 182 úèastníkù a nìkolik psù. Na trase 15 km jsme
jich zaregistrovali nejvíce, a to 124, na
trase 27 km jich bylo 33 a trasu 35 km
prolo 22 turistù. Dále 3 úèastníci neoficiálnì absolvovali na kole 50 km tra,
která se v døívìjích letech chodila pìky. Tuto akci je mono povaovat za velmi vydaøenou, a to i pøes odpolední dé,
který si uili hlavnì pozdìji pøíchozí.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat
vem èlenùm a pøíznivcùm TJ za pomoc
pøi zabezpeèení této nároèné akce.
Speciální dík pak patøí Petru Filipovi za

kadoroèní pøípravu výborné guláové
polévky.
Do èinnosti se zapojil i oddíl nohejbalu. Dne 15.5.2004 byl turnajem ve
Vinièných umicích zahájen 6. roèník
seriálu ètyø turnajù Východní konference, který vyhrálo drustvo Pozdní sbìr a
Staøí orli se umístili na 4. místì. Dále následoval 29.5. domácí turnaj Old eagles
cup (pohár Starých orlù), který skonèil
nevalnì, nebo loòský celkový vítìz seriálu a v letoním roce nejvìtí favorit
Pozdní sbìr skonèil na posledním 8. mís-

byla dostavìna tréninková zeï pro tenis
a v souèasné dobì zbývá provést její
omítnutí. Pøínosem bylo i to, e nám pan
Jaromír merda vìnoval pouitou buòku,
kterou v souèasné dobì upravujeme, aby
mohla být vyuita jako skladitì, popø.
výèep pøi poøádání rùzných akcí. V letoním roce byl zaznamenám zvýený
zájem o vyuití kurtu, proto bylo nutno
provést rozpis pro jeho vyuívání. Je tøeba uvést, e je vyuíván prakticky dennì,
zejména z øad mládee.
Rovnì oddíl stolního tenisu pokraèo-

tì a drustvo Starých orlù tìsnì pøed
ním. O nìco lépe se nám daøilo 19.6. na
turnaji ve Vítovicích, kde skonèili Staøí
orli na 4. a Pozdní sbìr na 5. místì.
Doufáme, e na závìreèném turnaji, který se uskuteèní 21.8. v Králopolských
Váanech, se oddílu podaøí výraznìji zasáhnout do celkového umístìní v seriálu.
Pokud se týká ostatních aktivit oddílu,
bylo pokraèováno v terénních úpravách
okolí kurtu a vyrobeny laveèky. Dále

val pod vedením Zdeòka Stejskala v pravidelné èinnosti. Byl zaznamenán opìtovnì zvýený poèet zájemcù z øad ákù,
èím se cvièební hodiny stávají velmi
tìko zvladatelnými. Dne 19.6.2004 bylo
sehráno pøátelské utkání s velmi kvalitním soupeøem z Buèovic, které se nám
podaøilo vyhrát 10:8. V souèasné dobì
probíhá registrace drustva do soutìe
v sezónì 2004/2005.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

V minulém èísle
zpravodaje bylo
zveøejnìno chybné
telefonní èíslo.
Omlouváme se,
a uvádíme tento
inzerát znovu
s telefonním èíslem
ve správném znìní.
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Závody v lovu kapra

Ve dnech 5.
a 6. èervna uspoøádal výbor MO MRS KOVALOVICE na
nádri v Kovalovicích závody v lovu kapra. Bìhem týdne pøed závody bylo do nádre nasazeno 5q kaprù v kusové hmotnosti 2,5kg. Závod byl zahájen zápisem
úèastníkù a rozdìlením míst k rybolovu.
V 6 hodin startovní výstøel zahájil klání,
pøi kterém se 75 soutìících rybáøù snaili chytit co nejvìtí poèet kaprù.
Bìhem závodu mìli vichni monost
vyuít obèerstvovací stánek a ochutnat peèené sele, èeho vichni a zejména nìkteøí
nemotorizovaní rybáøi náleitì vyuili.
Pøes nepøízeò poèasí, které znaènì
ovlivnila braní ryb, se do 12 hodin, kdy
byl závod ukonèen a seèteny výsledky,
podaøilo ulovit 25 kusù kapra.
Na regulérnost závodù dohlíeli 4 rozhodèí, kteøí mìli za úkol zmìøit a zapsat
vechny ulovené kapry.
Mezi nejúspìnìjí rybáøe patøil pan
Kostelecký M., který se umístil na 1.místì úlovkem 3 kusù kaprù o celkové délce
164cm.
V nedìli závody pokraèovaly a dospìlé rybáøe vystøídala mláde do 15 let.
Tyto závody pro mláde výbor poøádá
u pøíleitosti Mezinárodního dne dìtí
a má u mladých rybáøù znaènou oblibu,
proto nìkteøí ji nemohli dospat rána
a pøili na závody ve znaèném èasovém
pøedstihu.
27 mladých rybáøù, z nich nìkteøí se
závodu zúèastnili v doprovodu rodièù,
dokázalo, e i oni umí samostatnì lovit

ryby, a pøestoe na nì platí podle
Rybáøského øádu omezení a mohou lovit
pouze na 1 udici, co do poètu ryb na poèet úèastníkù pøekonali své dospìlé kolegy z pøedchozího dne.
Vítìzem závodu mládee, pøi kterém
se ulovilo 23 kusù kaprù, se stal Radek
Bachor úlovkem 3 kaprù a celkové délce
167cm.
Pro nejúspìnìjí rybáøe obou závodù
výbor pøipravil hodnotné ceny a mladí rybáøi, kterým se nepodaøilo ulovit ádnou
rybu, dostali dárkové sáèky s rybáøskými
potøebami.
Podle ohlasu úèastníkù se obì akce vydaøily a výbor MO KOVALOVICE hodlá
závody poøádat i v pøítích letech.
Pøipravil Frantiek Kupka

Milé hospodyòky!
Milé hospodyòky!
Kdo z nás by v letních mìsících, v dobì prázdnin a dovolených pohrdnul pøíjemným
posezením u ohnitì
nebo grilu, v kruhu
rodiny a blízkých
pøátel. I kdy letoní
léto je na pøíjemné teplé
veèery skoupé, snad nám dá jetì pøíleitost ochutnat tento recept, o který bych
se s vámi chtìla podìlit.
GRILOVANÉ PLNÌNÉ VEPØOVÉ
ØÍZKY
600 g masa z vepøové kýty
100 g plátkù pikantního uzeného vepøového boku nebo anglické slaniny
1 vìtí zelená a èervená paprika
sùl
Marináda: 1/2 álku sójové omáèky
1/2 álku citrónové ávy
1/2 álku olivového oleje
1/2 lièky mletého pepøe
1 strouek èesneku
Z kýty nakrájíme øízky, které naøízneme, naklepeme a vloíme do mísy.
Potøeme pøipravenou marinádou a necháme 2 hodiny v chladu proleet.
Papriky podélnì nakrájíme na nudlièky.
Øízky osolíme, poklademe plátky slaniny èi uzeného a nudlièkami papriky.
Stoèíme, upevníme pejlí a vloíme do
rozehøátého grilu na rot. Opékáme 3-4
minuty. Obrátíme, potøeme zbylou marinádou a stejnou dobu opékáme i po druhé stranì.
Dobrou chu vám pøeje Jitka merdová

3/2004

6

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Co jste hasièi...
Dne 6.6.2004 se
drustvo muù zúèastnilo 13. roèníku
soutìe hasièských
drustev o putovní
pohár Obecního zastupitelstva
ve
Tvaroné.
Propozice soutìe:
Jednotka v poètu 1+5 hasièù je shromádìna na levém bøehu potoka, na
startovní èáøe. Vozidlo stojí na protìjím
bøehu s nenastartovaným motorem
a uzavøenými dveømi.
Po sepnutí elektrické èasomíry
(START) rozhodèím pøekonává celá
jednotka po døevìné lávce potok. Po nastartování vozidlo odjídí k pøekáce
(hadice naplnìná vodou). Zdolá ji pomocí pøejezdových mùstkù, které je nutno po pøekonání uloit zpìt na místo pro
nì urèené. Drusvo dále pokraèuje k poární nádri.
Nádr je umístìna pod úrovní mostu,
proto se pro pøívodní vedení pouije záchytné a ventilové lano. Záchytné lano
se pøiváe k zábradlí mostu, ventilové

lanko se nechá volnì viset pøes zábradlí.
Tvoøení dopravního vedení se provádí
pøes pøekáku (okno), kterou jsou povinni zdolat vichni èlenové
drustva, s výjimkou strojníka, i napø. pøi cestì zpìt
k vozidlu. Útoèný proud è.1
se provádí pøes potok, útoèný proud è.2 je bez pøekáky. Útok konèí sraením posledního
terèe
(stop),
elektrická èasomíra se zastaví.
Soutìe se zúèastnilo 16
drustev. Zvítìzilo drustvo
abèice B s celkovým èasem 2,00,99 min.Druhé místo patøí Vin. umicím s èasem 2,09,79 min. Za tøetími
Velaticemi s èasem 2,09,83 min. obsadilo nae drustvo nepopulární ètvrté místo èasem 2,12,42min.
Dne 20.6. 2004 se drustvo zúèastnilo 22. roèníku soutìe O putovní pohár
Obecního zastupitelsva Pozoøice.
Propozice soutìe:
Jednotka v poètu 7-9lidí shromádì-

ná v poárním vozidle odstartuje ze
startovní èáry a dopraví se k místu poární nádre, kdy cestou odstraní z cesty pøekáku, provádí poární útok tvoøený tøemi proudy.
Soutìe se zúèastnilo 12 drustev.
Zvítìzilo opìt drusvo
ze abèic èasem 1,43,93
min. Druhé Kovalovice
èasem 1,47,06 min. odsunuly na tøetí místo domácí tým s èasem
1,49,66 min.
Soutìí se zúèastnili
èlenové Kupka Zbynìk,
Veèeøa Olin, Valehrach
Lubo, emla St. Ml.,
Kratochvíl
Zdenìk,
Walter Michal,Walter
Pavel, Majer Tomá
a merda Marek.
Tím bych chtìl vem,
kteøí reprezentovali ná
sbor, podìkovat za snahu a nasazení,
a popøát mnoho zdaru nejen v dalích
soutìích, ale i v jiných èinnostech naeho sboru.
Pøi nácvicích a v soutìích se snail
poradit velitel jednotky
Vladimír Filip

Budou i u nás Doèasnì chránìné pøírodní oblasti?
Nedávno probìhl v odborném tisku èlánek o tom, jak
v Anglii po padesáti letech zahnízdil jeden pár vlh pestrých,
krásných ptákù, pøíbuzných dudkovi nebo ledòáèkovi. Jejich
hnízditì bylo okamitì vyhláeno Doèasnì chránìnou pøírodní oblastí se zpøísnìným reimem pohybu osob a zákazem jakékoliv èinnosti. Nedaleko hnízdní nory byla zøízena skrytá pozorovatelna, kterou za dobu hnízdìní navtívilo témìø patnáct
tisíc lidí. Z vybraných poplatkù za parkování aut a návtìvu pozorovatelny byl po dohodì s vlastníkem vykoupen pozemek,
kde se hnízditì nachází a zaloeno obèanské sdruení na
ochranu tìchto ptákù.
Mají to ti Anglièané ale starosti. Zkusme se i my pomalu zaèít tìit na dobu, kdy nìco podobného zaène fungovat i u nás.
Trochu to pøitáhneme za vlasy: Na vaem poli vyrostou
vzácné rostliny nebo se na nìm usadí velmi vzácný ivoèich.
Vy sami, potìeni touto skuteèností, zajistíte vyhláení Doèasnì
chránìné pøírodní oblasti, zøeknete se výnosu z pole a kdy tøeba vzácný ivoèich na podzim vae pole opustí, pùjdete si za
státem pro ulý zisk, který pak investujete do ochrany pøírody.
Pro nás asi jetì pøíli bizardní pøedstava, ale pro nae dìti,
které jistì brzy pochopí, e jsou i jiné hodnoty ne mít kadý
pùlrok nový mobil, znaèkové obleèení, èi já nevím co jetì, to
bude samozøejmost.
Nakreslil a napsal ing. Ale Straka
Nìco pro dìti:
Který ze neèkù bydlí v høíbku?
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Vzpomínky na II. svìtovou válku v naí obci
V dobì výstavby kulturního zaøízení z
budovy bývalého hostince U Havlíèkù
v Kovalo-vicích 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
(2. díl)

Lid je suován se setím a mlácením. Kadý rolník musí mít zavedenu kníku, kde zapisuje kolik mìøic obdìlává. Je povinen v ní
vést údaje o tom kolik èeho zasel, jaké mnoství vymlátil a kolik
èeho odevzdal. Musí mít zapsáno kolik semlel, serotoval a pro kolik osob èeho potøebuje do nové skliznì. Zbytek obilí by mìl odevzdat. Stále je naøizováno, kolik se má odevzdávat mléka. Kde je
u mléka zjitìna nií tuènost, dochází k pøedvolání na obecní úøad
a následnému pokutování. Rolníci nesmìjí seti co by chtìli a musí
mít plodiny, kterým se u nás nedaøí.
Zatýkání ve Vin. umicích. Tam nìkteøí mui nìco mluvili, tak
jich Gestapo sebralo a postøílelo. Nìkteøí lidé pro jejich eny vybírali podpory a za to byli té sebráni a postøíleni. V dnení dobì se
nesmí nikomu nic dát ani prodat, ba ani vymìnit. Ve se smí dát jen
na lístky.
Situace v mìstì Brnì. Kdy jede nìkdo do Brna, musí dávat velký pozor. Jsou tam nadìlány køídou znaèky, kudy se dá po silnici
pøecházet na druhou stranu. Kdy jde starý èlovìk a nepodívá se na
oznaèení, hned dostane pokutu 20, Kè. Èlovìk aby se bál do Brna
jet a zvlá bez penìz. Chce-li si nìkdo koupit látku na aty nebo
obuv, tak musí dát sádlo, mouku nebo vajíèka. To ve je na pøídavek k cenì. Dneska stojí látka na oblek 5.0006.000, Kè. Kdo peníze nemá, aby látal oblek starý. Boty stojí a 1.000, Kè a jetì
k tomu je nutné dát sádlo, mouku nebo vajíèka a hledat známé obchodníky.
1 kg trnek-povidlí stojí 80, Kè, 1 kg cukru a 180, Kè
Dalí úmrtí. Dne 28. srpna zemøel na srdeèní mrtvici obèan
merda Antonín, rolník èp. 16.
Tragická událost se stala dne 19. èervence 1944. Za
Kovalovicemi v blízkosti státní silnice se nalézal Hliòák. Bylo to
místo v poli, kde se nalézala hlína vhodná k úpravì podlah mlatù.
Tam pøi podkopávání bøehu se zemina uvolnila a zasypala malého
chlapce ve vìku 12 let Jiøího Filipa. Jeho otec Filip Augustin, rolník z Kovalovic èp. 88, který hlínu dobýval, utrpìl zlomeniny nohy
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jsem mnohokrát proèítal, nad jednotlivými událostmi se zamýlel s pøáním sdìlit
vhodnou formou i
dalím lidem této obce jeho zajímavý
a histori-cky 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 nìkte-rým
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

a byl pøevezen do Úrazové nemocnice v Brnì. Chlapec byl na místì mrtev.
Nálet na Brno  v pátek 25. srpna 1944 byl nálet na Brno, Kuøim
a Líeò. Bylo pøi nìm zabito na sta lidí. U Línì byl zabit na poli
rolník, druhý Madìránek i s koòmi. Zahynulo mnoho lidí, kteøí se
ukryli do krytù a ty byly zasaeny.
Letecká bitva nad Kovalovicemi. Dne 25. srpna 1944 pronásledovaly americké stíhaèky nìmeckou stíhaèku z Prostìjova a pak ji
prostøelily. Byl to Nìmec. Ve lebích spadla kabina a on letìl dál a
do Lounù. Tam dopadl a udìlal v zemi velkou díru. Motor letìl dál
a na Pastviska a tam se rozletìl na sto kusù po okolí.
Pan Filip Stanislav, rolník z Kovalovic èp. 87 oral asi sto metrù
daleko od tohoto místa a støepinou mu byl roztren bok tìla a musel do nemocnice. Proslýchá se, e od vzniklé havarie byly tlakovou
vlnou pokozeny nìkteré domy v nedalekých Vin. umicích.
Nálada mezi obyvatelstvem. Lidé u nechtìjí jít pracovat do ádných zbrojovek. Velice stoupá drahota. Maso stojí na lístkový
systém 1 kg za 30, Kè a na èerném trhu a 250, Kè. Taky pøidrailo pivo. Døíve bylo za 2,50 Kè, nyní za 3, Kè. Èesnek je za
20, Kè za 1 kg.
Svìcení svátkù. Dle nìmeckého naøízení se nesmìjí svìtit svátky  jen nedìle. Na poutì se nesmí chodit v prùvodech. Poøád èekáme, e bude po válce a nemùeme se doèkat. Dne 28. záøí 1944
dolo k poáru rod. domku p. Koblihy Karla ve Vin. umicích.
Pøilo naøízení, e kadý obèan má mít do Nového roku zaplaceny
vekeré danì, odevzdané obiloviny  ito, penici a té zemáky.
V øíjnu se pìknì seje. 2. øíjen 1944 byl termín k odevzdávání husí,
kachen a krocanù. Lid nemùe nic stavìt ani kupovat pole a tak rolníci kupují høíbata. Høíbì stojí 10.00020.000, Kè. Èasto chodí po
obci kontroly.
Nálet na Brno  V pondìlí dne 20. listopadu 1944 byl proveden
letecký nálet na Brno. 476 amerických bombardérù svrhlo na mìsto Brno 1.500 bomb, z nich bylo asi 200 èasovaných na pozdìjí
výbuch a o 48 hodin. Úplnì bylo znièeno 148 budov a 1.700 pokozeno. Vzniklo 23 poárù a zahynulo 389 osob, 261 bylo zranìno a 5.982 lidí zùstalo bez pøístøeí. K materiálním a lidským ztrátám dolo i v Bøeclavi, Zlínì a Pøerovì.
Pokraèování pøítì
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Tajenka - Nali malý ráj

Asi 10 km za Brnem jsme objevili starý mlýn, skrytý v údolí mezi svìími jehliènatými lesy. Nikdy nezapomenu na okamik, kdy jsem Øíèky spatøila poprvé.
Autorka knihy ...(viz tajenka) napsala Kroniku míru, války a exilu Zítra bude líp.
Pøíbìh jejího ivota, který proila v naem kraji, znovu dokazuje, e vichni hrdinové
jsou vlastnì docela obyèejnými lidmi, kteøí se dovedou hrdinsky zachovat pod tlakem
mimoøádných okolností.

VODOROVNÌ: A. Hra se zpìvy; planeta, pøedloka.- B. Èást oblièeje; støedová èára; bulharské platidlo; svazek slámy.- C. Polní míra; a sice; pøíbuzná;
peèovati.- D. Svatební kvìtina; drobná
elma; prvek chùze; SPZ Olomouce.- E.
Tajenka.- F. Popìvek; léèivé byliny;
odebírat; erb.- G. Dùkaz neviny; vyjma;
zábava; pøedloka.- H. Tam (básnicky);
malajská dýka; domácky Ilona; cestovní
prùkaz.- I. Smyèka; trhat; otesati.
SVISLE: 1. Jinak; drahý kov.- 2.
Konference; lesklý nátìr.- 3. Sníený
tón; spojka; kromì.- 4. Setnina; nabírání.- 5. Vysoká karta; popravèí; SPZ
Karlových Varù.- 6. Tahle; omastky; hlas
vrány.- 7. enské jméno; Evropan.- 8.
Cíl; obilnina.- 9. Druh pepøe; prodejna;
kód Islandu.- 10. Znaèka radia; kovové
vlákno; vida.- 11. Koeinové zvíøe; oèi.12. Opeøenec; osobní zájmeno; dìtský
pozdrav.- 13. Èást úst; postupnì vadnout.- 14. Opojená; èerní ptáci.
Pomùcka: ava, IS, kris.
Øeení tajenky z minulého èísla zní:
Novosedlice
Autor: Ing. Ladislav Majer

Nai jubilanti

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
ÈERVENEC, SRPEN, ZÁØÍ
Jméno
Zetka Jaroslav
Chládek Václav
Kalua Alois
Gabrielová Marie
Lajchmanová Zdenka
Kotvrdová Ludmila
evèík Jan
Koblihová Jarmila
Kalábková Zdenka
Boèek Miroslav
Svobodová Vlasta
Lvová Marie
merdová Rùena

È. p.
34
190
79
21
114
186
53
191
82
168
145
86
107

Vìk
60
60
60
70
70
70
70
70
75
75
85
94
97

Nar.
4. 9. 1944
30. 9. 1944
19. 8. 1944
12. 8. 1934
2. 8. 1934
20. 9. 1934
20. 9. 1934
22. 9. 1934
5. 7. 1929
18. 8. 1929
23. 7. 1919
24. 7. 1910
30. 8. 1907

Na závìr bychom chtìli
popøát vem spoluobèanùm
pøíjemnou a slunnou
dovolenou a naim
kolákùm (i rodièùm)
pogratulovat k vysvìdèení,
a hlavnì popøát pìkné
proití zaslouených
prázdnin a naèerpání
fyzických i duevních sil do
nového kolního roku.
Vae redakce

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.
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)

