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Váení spoluobèané,

s pøíchodem nového roku je vdy èas rekapitulovat, jaký ten minulý
rok byl, jaký bude ten letoní. Uplynulý rok byl pro nìkteré rokem úspìným, plný pohody, pro nìkteré rokem starostí i smutku. Ale to ve
k lidskému ivotu patøí. Chtìl bych podìkovat Vám vem, kteøí jste
obci pomohli jak v oblasti pracovní, finanèní, materiální, kulturní
a jiné. Pøál bych si, aby tato spolupráce pokraèovala jetì ve vìtím
mìøítku i v letoním roce. Dále bych Vám chtìl popøát jménem obecního úøadu a zastupitelstva hodnì tìstí, zdraví, spokojenosti a osobní
pohody v roce 2004.
Pohledem mého roèního pùsobení se podíváme na uplynulý rok.
Pøipomínám, e 31.12.2002 zanikly ji øadu let fungující okresní úøady.
Znamenalo to hlavnì neúmìrný nárùst administrativy. Vyplòování rùzných dotazníkù a tabulek. A jsme je vyplnili a poslali, tak pøily podobné z jiného resortu. K 1.1.2003 vznikla právní subjektivita mateøské
koly. Jedná se o samostatnou pùsobnost M. Obec nadále pøispívá na
provoz (elekøina, plyn, voda, poplatky bance, nákup materiálu atd.),
který je ale èím dál draí. Mzdové náklady dle poètu dìtí zasílá krajský kolský úøad na úèet obce a ta obratem prostøedky pøevede na úèet
M. Co je horí, e dìtí se rodí ménì a je snahou vlády optimalizovat
kolství. Hrozí nebezpeèí, e obce budou muset buï pøispívat na mzdové náklady uèitelù, nebo kolu zavøít èi slouèit se kolou ve vedlejí
obci. Zatím se to týká jen základních kol. Dalí nepøíjemnou vìcí je
nová hygienická vyhláka, která naøizuje vybavit kolní kuchynì nerezovými døezy, pracovními stoly, bezdotykovými bateriemi a dalími zaøízeními. Tato rekonstrukce se mìla dìlat v uplynulém roce, ale z dùvodu monosti získání 50% dotace, bude-li nám tato pøidìlena,
poèítáme s realizací v letoním roce. Náklady na tuto rekonstrukci jsou
cca 400.000,-Kè. Vybavení budovy a zahrady M vyaduje dalí finanèní prostøedky, které ale obci chybí, proto není jiná monost ne stylem kadý rok nìco.
Musím pøipomenout, e loni byla naí obci schválena ádost o udìlení znaku a praporu. Tyto symboly byly ve svátek patronù pøi
Petropavlovské mi slavnostnì vysvìceny.
Hned po Petropavlovských hodech zaèaly práce na výstavbì sociálního zaøízení, které byly ukonèeny v záøí. Na tuto akci se nám podaøilo
získat pøíspìvek 50 000,- Kè od Cementárny Mokrá a dotaci 67 600,Kè z POV pøes Mikroregion Rokytnice. Letos budeme pokraèovat ve
výstavbì víceúèelového areálu vedle restaurace v obecní zahradì.
Budou to terénní úpravy vzhledem k tomu, e terén zahrady je svaitý.
Terén bude upraven vybudováním mikroteras s èely, formou kamenných zídek. Areál zahrady bude doplnìn výsadbou okrasných keøù
a stromù. Takto upravenou zahradu vybavíme zaøízením pro hry dìtí houpací koníci, kreslící tabule, skluzavka s vìí, indiánský stan, ohnitì s totemy, visutý mostek, houpaèka s provazovým ebøíkem. Areál
bude slouit i pro vyuití volného èasu dospìlých obèanù.
O prázdninách se pokraèovalo za úèasti brigádníkù v opravì chodníkù. Bìhem posledních let se opravily pøevánì èásti chodníkù, které
byly v katastrofálním stavu. Jednalo se pøedevím o proluky mezi
domy. Stav chodníkù hlavnì ve støední èásti obce není zrovna uspokojivý, ale vzhledem k chystané výstavbì kanalizace by to byla zbyteèná a drahá investice.
Zaèátkem øíjna jsme se pustili do pøestavby èekáren. Jistì jste si
vimli, e realita se èásteènì lií od návrhu zveøejnìného v minulém
èísle zpravodaje. Dùvodem byly výhodnìjí technické monosti. Slyel
jsem stínosti od spoluobèanù, co je to za nápad teï na zimu tuto akci
provádìt. Jene málokdo ví, jak je to sloité, aby ve vylo ideálnì.
Dotace z POV ve výi 135.000,- Kè nám také byla pøidìlena pozdì
a musela se vyèerpat do konce roku. Nátìr fasády se vak bude muset
provést a na jaøe. Podle ohlasu hlavnì z okolních obcí je povaován

výsledek pøestavby èekáren za zdaøilý. Samozøejmì, e se ozývají lidé,
e skla budou hned rozbitá atd. Jene to by musely být z plechu. Je tøeba, aby kadý z nás nebyl lhostejný ke svému okolí a tøeba jakýkoliv
by náznak pokozování i vylepování jakýkoliv reklam a plakátù vèas
oznámil. Pro letáky budou v horní a spodní èekárnì umístìny pro tyto
úèely tabule.
Letos chceme pøestavìt èekárnu v Pøíhonì. Máme poádáno o dotaci z POV pøes Mikroregion Rokytnice. Tato èekárna by mìla být jednoduí stavby.
Souèasnì s èekárnami se provádìlo vyèitìní a poté zatravnìní odvodòovacího pøíkopu u polní cesty Hlouek a výsadba ovocných
stromù podél cesty. Tato akce stála 150.016 Kè a byla plnì hrazena dotací z programu péèe o krajinu z Ministerstva ivotního prostøedí.
V øíjnu jsme jetì vyuili èerpání dotace z POV-Památky pøes
Mikroregion na drobnou opravu dvou køíù. Tato dotace byla symbolická - 2800 Kè. Letos budeme s pomocí dotace pokraèovat v drobných
opravách dalích køíù.
V závìru loòského roku se pøipravovalo sputìní první etapy nové
organizace veøejné dopravy na území Jihomoravského kraje (IDS).
Pøípravou a provozováním IDS byla povìøena spoleènost KORDIS
JMK, spol.s.r.o. Upozoròovali jsme na nedostatky v prùhlednosti toku
finanèních pøíspìvkù od obcí, ale i nedostatek informací pro obèany,
zvlátì kdy systém mìl být sputìn 1.1.2004. Pøipomínkovali jsme
jízní øád. Ze ètrnácti námi zaslaných pøipomínek akceptovali jednu. Po
sputìní se nae obavy naplnily. Zástupci Kordisu nám slíbili, e dalí
zmìna jízdního øádu bude k 1.3.2004. Vámi podané pøipomínky u
byly na jednání starostù prokonzultovány a zaslány firmì Kordis.
Zaèátkem prosince probìhla u nás v sále informativní schùzka s obèany okolních obcí o pøípravì výstavby splakové kanalizace. Podle
posledních informací by zahájení stavby mìlo probìhnout v polovinì
roku 2006 a ukonèení ke konci roku 2007.
Jako poslední kulturní akce loòského roku v Kovalovicích se uskuteènila Mikuláská besídka. Po zdaøilém vystoupení varietní skupiny
Karneval nadìloval Mikulá s andìlem, èert musel být dren opodál,
balíèky dìtem. Podle spokojených tváøí nejen dìtí, ale i dospìlých se
tento veèer vydaøil. Urèitì si pøítì besídku zopakujeme.
U jsme si také zvykli na informace prostøednictvím naeho zpravodaje. Za tuto nelehkou práci dìkuji pøedevím paní Jitce merdové.
Od 1.1.2004 platí nová obecnì závazná vyhláka o místních poplatcích, která je na jiném místì Zpravodaje. Dolo k nárùstu poplatku za
komunální odpad vlivem dodavatele na 280,-Kè za obyvatele. Poplatek
za psa je 60,- Kè. Tyto poplatky je nutné zaplatit do konce února 2004.
Starosta obce Milan Blahák
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Tøíkrálová sbírka

My tøí králové jdeme k Vám,
tìstí, zdraví vinujem vám.
tìstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám pøili z daleka.

Celkem lo za pozorskou farnost
(Vinièné umice, Hostìnice, Pozoøice, Sivice, Kovalovice) na konto charity
104 004,50 Kè.
Jak se mají tyto získané prostøedky vyuít?
10% výtìku bude vìnováno na stálou
humanitární pomoc.
15% prostøedkù bude smìøovat k arcidiecézním charitám na vlastní èinnost a financo-

vání nadregionálních projektù (pomoc povodnìmi postieným oblastem.)
5% na chod Èeské charity a reii sbírky
65% výtìku je urèeno konkrétnímu charitnímu zaøízení v oblasti, kde se peníze vybraly. V okrese Brno  venkov je tímto zaøízením Dùm léèby bolesti s hospicem sv.
Josefa v Rajhradì, domov pro tìce a nevyléèitelnì nemocné Jihomoravského kraje.
Pøipravila - Jitka merdová

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 5. 1. v sobotu odpoledne zpívali
u naich dveøí tøíkráloví koledníèci a ádali
o malý pøíspìvek do pokladnièek. Dìtí bylo
celkem 11, rozdìlených do ètyø skupin, vdy
pod dozorem jednoho dospìlého.
Skupinka p. Blahákové  M. merdová, M. Blahák, M. Lvová.
Skupinka M. Pernicové - V. merda,
P. Vaulín, K. ampová.
Skupinka p. Terberové  J. Lev, P. emla,
P. Lev.
Skupinka p. Jakové  M. Vartová, M. Viktorýnová.
V naí obci Kovalovice se pøi této sbírce
vybralo 13 421 Kè.

Zimní pøikrmování ptákù

Pøedem zdravím vechny pøátele pøírody.
Urèitì u mnozí z Vás sypou do krmítek.
V zásadì je to dobøe, pokud nekrmíme zbytky jídel. Ptákùm mùeme z naí kuchynì
nabídnout pouze vaøené (nesolené) brambory, lùj a maximálnì strouhanku z rohlíkù.
Vím ostatním jim mùeme dost ublíit.
Z pøírodních zdrojù podáváme jakákoliv semena, nebo plody, o kterých víme, e nejsou chemicky oetøené. Výborné
jsou i drcené vlaské oøechy. Díky vem Vám, kteøí
nelitujete penìz na zakoupení semen sluneènice,
smìsí do krmítek nebo lojových koulí.
Krmítko by mìlo být asi
1,5 m nad zemí, 3-4 m od
nejbliích stromù nebo keøù,
aby koèky nemohly ptáky lovit ze zálohy. Nemìlo by do
nìho zatékat a po sezónì by
se mìlo vyèistit.
Které druhy ptákù mùeme v naem krmítku vidìt? Loòský rok pro nì moc pøíznivý nebyl. Je to vidìt na jejich niích poètech jak
v polích tak i v lese.
Asi nejèastìjím návtìvníkem je v poslední dobì vrabec polní, který má tmavou oválnou
skvrnu pod okem a zdá se být úspìnìjím druhem ne vrabec domácí, (ten má edì zbarvenou èepièku na hlavì) který zaèíná z naí
krajiny mizet. Dalími èastými hosty jsou sý-

korky. Nejvìtí z nich, koòadra, vìtinou jen
rychle v krmítku nazobne sluneènici a odlétne
na nejblií vìtev, kde pak údery zobáèku semínko zpracuje. Roztomilá, mení modøinka
se chová obdobnì. Obì pak rády zobou lùj
nebo lojové koule. Jsou jediné z ptákù, kteøí se
na kývající pochoutku nebojí usednout.
Ostatní, spíe lesní druhy sýkor -uhelníèka, parukáøku babku èi mlynaøíka - na
krmítku vidíme vzácnì.
Dalí skupinou jsou pìnkavovití a z nich nejèastìjí návtìvník- zvonek zelený.
Mnohdy si mùeme jeho samièku splést s vrabcem. Sameèek je
lutozelený s výraznými lutými
pírky v køídlech. Èasto na krmítkách vyvolává arvátky s vrabci.
Pìnkava obecná a taná severská pìnkava jíkavec nejradìji sbírají semínka ze zemì.
lutozelený èíek a edoèervená èeèetka pøilétají na krmítka
v malých hejnech, vylepit si
svùj jídelníèek, který se v zimì skládá hlavnì
z bøezových a olových semínek.
Krásnì barevný stehlík není èastým návtìvníkem. Radìji si pochutná na semenech
bodláku nebo lopuchu, pokud nìjaké najde.
Vìtí dlask, se silným zobákem, schopným
rozlousknout i tøeòovou pecku, je velmi plachý
a posilnit se pøiletí jen kdy se cítí bezpeènì.
Èervený hýl má velmi rád jeøabiny. Celá
skupina pìnkavovitých ráda pojídá ípky, plo-

dy ptaèího zobu, øeetláku, kaliny, èerného
bezu, rùe svraskalé
Raritou, kterou spíe uvidíme ozobávat starou omítku na stodole, je køivka obecná, která
pøi úrodì smrkových iek je jediným naím
ptákem, hnízdícím v zimì a omítku zobe samièka pro vápno na skoøápky vajíèek.
Kosùm napícháme pùlky jablek nebo hruek na vìtvièky, berou i sluneènici.
Hrdlièky nepohrdnou penicí.
V tuhých zimách (budou jetì nìjaké?) zavítají na nae krmítka lesní druhy jako brhlík,
oupálek, králíèek nebo sojka, vzácnì i oøeník
kropenatý a drozd kvíèala.
Ptáky èasto u krmítek loví krahujec obecný. Rychlým letem kopíruje terén a klièkuje
mezi stromy a pøekvapuje tak nae strávníky. Tohoto krásného dravce obèas doplní uhýk edý, pìvec, který si rád smlsne tøeba na
myi nebo vrabci. Oba druhy nejsou v pøírodì
nijak zvlá poèetné, spíe jich ubývá, take
jim dopøejme astný lov. Rozhodnì do naí
pøírody patøí a ivoèichy, které loví, urèitì nevyhubí.
Ti z Vás, kteøí chtìjí pomoci i dravcùm,
mohou ráno zanést uhynulou slepici nebo králíka na pole, kde je urèitì zuitkuje kánì nebo
potolka.
Jestli máte na zahradì budku, je právì teï
nejvyí èas ji opravit, vyèistit a znovu povìsit.
Nové se vyvìují do konce února. Kdy vyvrtáte vletový otvor 28 mm, tak se do ní vrabec
nedostane a zahnízdí se v ní modøinka. Hnízdíli Vám nìco na zahradì, radìji pøi obdìlávání
nepouíváme chemii. Ale to u je jarní téma.
Take pokraèování pøítì.
Pøipravil a kreslil ing. Ale Straka
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Nìkolik informací o èinnosti
Tìlocvièné jednoty Sokol Kovalovice

Oddíl stolního tenisu v sezónì 2003/2004
obsadil do soutìe drustvo muù, které
v základní èásti odehrálo 10 zápasù a umístilo se na 7. místì z celkového poètu 11 mustev. V souèasné dobì probíhá nadstavbová
èást, která urèí koneèné poøadí v soutìi.
V ní má mustvo prozatím odehrán 1 vítìzný zápas. Mimo reprezentantù oddílu navtìvuje pravidelné tréninky dalích 2024
ákù a dorostencù.
Dne 20.12.2003 jsme se zúèastnili upního pøeboru ákù v Buèovicích, kde se Jiøí
Stejskal umístil na 3. místì.
Nejvýznamnìjí akcí oddílu byl 7. roèník
Vánoèního turnaje ve stolním tenisu, sponzorovaný firmou GOZ METAL s.r.o., kterého se ve 4 kategoriích zúèastnil rekordní poèet 68 startujících. V kategorii mladích

ákù zvítìzil Adam Sukovatý (Kovalovice),
2. Milo Tinka (Pozoøice) a 3. Jiøí Novotný
(Velatice). V kategorii starích ákù zvítìzil
Michal Kousal (Tvaroná), 2. Michal Spirit
(Buèovice) a 3. Martin Pinde (Buèovice).
V kategorii dorostencù zvítìzil Michal
Kousal (Tvaroná), 2. Marek Sukovatý
(Kovalovice) a 3. Jan Èakovský (Buèovice).
V kategorii muù zvítìzil Pavel Kousal
(Tvaroná), 2. Jan Charvát (Buèovice) a 3.
Jakub merda (Kovalovice). Tento roèník
povaujeme za velmi vydaøený, a to nejen
kvùli rekordnímu poètu úèastníkù, ale i proto, e se podaøilo zajistit vìtí úèast startujících z okolních jednot (Tvaroná, Velatice,
Mokrá, Slavíkovice a Buèovice), èím se podaøilo zvýit úroveò turnaje. Pøi této pøíleitosti je tøeba podìkovat Obecnímu úøadu

Kovalovice, který poskytl prostory pro tuto
akci.
Oddíl nohejbalu v mìsíci øíjnu ukonèil
pøípravu na kurtu a zaèal trénovat, jako kadý rok, v tìlocviènì Základní koly
v Pozoøicích, kde hodlá setrvat minimálnì
do bøezna letoního roku.
Z nejbliích akcí, kterou v sobotu
7.2.2004 poøádá TJ spolu s Hasièi, je Veèer
u cimbálu, spojený s ochutnávkou kvalitních odrùdových i archivních vín a pochoutek z vepøového masa. Nejen k poslechu, ale
i tanci bude hrát cimbálová muzika Kalíek.
Loòský veèer byl velmi zdaøilý, a proto doufáme, e i v letoním roce budeme moci pøivítat co nejvíce pøíznivcù kvalitního vína
a dobré muziky.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

Malé ohlédnutí

Konèí nám doba vánoèní. Odhrnujeme sníh pøed naimi domy,
který je u pro nás denní záleitostí, odstraòujeme poslední vánoèní
ozdoby z naich domácností a vychutnáváme si monosti zimních radovánek, dokud paní zimu nevyenou první krokusy a snìenky.
Zkusme se ale ve vzpomínkách vrátit o dva mìsíce zpìt, kdy dìti
nedoèkavì vyhlíely první sníh, za okno dávaly Jeíkovi dopisy
s dlouhým seznamem dáreèkù, odevad znìly vánoèní koledy a vonìlo cukroví.
Pøi vybavení této atmosféry si urèitì vzpomeneme na
Mikuláskou besídku, kde vystupovala varietní skupina Karneval, ale

hlavním  høebem veèera byl pøíchod Mikuláe, andìla a èerta.
Z naplnìného sálu Na tvrzi, rozzáøených oèí dìtí, pøíjemné atmosféry a velké hromady rozdaných balíèkù lze usuzovat, e akce byla
zdaøilá a bylo by dobré ji pøítím rokem opakovat. Jetì je vhodné
pøipomenout, e sponzory této akce byl Obecní úøad Kovalovice
a prodejna  U Matysa.
Dalí perlièkou k doplnìní pøedvánoèní atmosféry byla besídka
v místní mateøské kole, kde si paní uèitelky s dìtmi pøipravily velice pìkné pásmo koled a øíkanek u krásných jeslièek. Sváteèní dojem
umocòoval vánoèní stromeèek nazdobený sueným ovocem a hromada dárkù pod ním.
K dokreslení atmosféry zbývá jetì pøipomenout vánoèní strom,
kterým je lípa pøed kaplí, a která kdy se v zasnìené krajinì rozsvítí, je ozdobou celé obce.
Pøipravila Jitka merdová

Strom roku 2003  Mikroregionu Rokytnice
Navreny byly tyto stromy:
KOVALOVICE  lípa na návsi zasazená
v devatenáctém století.
MOKRÁ-HORÁKOV  lípa srdèitá, která roste poblí Jelínkova mlýna na Øíèkách.Odhaduje se, e ji vysadili kolem roku
1600.
HOSTÌNICE  skupina bukù,které rostou
v lese v k.ú. Hostìnice na místì zvaném
U laveèky. Tato skupina stromù je dominantou tohoto lesa.
POZOØICE  stará hrueò, osamìlý strom
majestátnì stojící v polích na Krátkých

Kopaninách v kú Sivice. Je od nìho nádherný
výhled nejen na Pozoøice, ale i celé okolí.
SIVICE  navrhují rovnì starou hrueò
nad Pozoøicemi.
TVARONÁ  jeøáb bøek zasazený
u Kosmákova køíe. Je to vzácný druh jeøábu,
který roste v jiných, klimaticky odliných krajích. Je vzácností, pokud se u nás doije vysokého stáøí ve zdravém stavu.
VELATICE  lípa Svobody zasazená 28.
øíjna 1928 k 10. výroèí zaloení Èeskoslovenska nedaleko tehdejí koly.
VINIÈNÉ UMICE  jerlín japonský, sta-

rý rozloitý strom patøící mezi motýlokvìté,
který roste na stráni v centru obce nad obecním úøadem. V roce 1924 ho vysadil tehdejí
estnáctiletý mladík, vèelaø, Karel Køí
z domu è. 31.
Z tìchto navrených stromù  finalistù získala:
1. místo hrueò obecná  Sivice,
2. místo jeøáb bøek Tvaroná,
3. místo lípa malolistá - Podolí a jerlín
japonský  Vinièné umice
Zdenìk Kohout, pøedseda Èeského svazu
ochráncù pøírody Pozoøice
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OBECNÌ ZÁVAZNÁ VYHLÁKA è. 2/03 OBCE KOVALOVICE
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Kovalovice vydává
podle § 84 odst. 2. pís. i) zákona è. 128/2000
Sb. o obcích a podle §10 tohoto zákona a v souladu se zákonem o è. 565 /1990 Sb. o místních
poplatcích ve znìní pozdìjích pøedpisù tuto
obecnì závaznou vyhláku. Dále ji jen vyhláka.
Oddíl I.
Základní ustanovení

Èl. 1.
Obec Kovalovice zavádí a vybírá ve smyslu
ustanovení § 1 zák.è.565/1990 Sb. o místních
poplatcích, v plném znìní, tyto místní poplatky
(dále jen poplatky):
a) poplatek ze psù
b) poplatek z ubytování
c) poplatek za uívání veøejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek za provozovaný výherní hrací
pøístroj
f) poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù.
Správu
poplatku
vykonává
Obec
Kovalovice a øízení o poplatcích vykonává
Obecní úøad Kovalovice. V øízení ve vìcech
poplatku se postupuje podle zákona èíslo
337/1992 Sb.,o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, pokud zákon è. 565/90
Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù, nestanoví jinak..
Oddíl II.
Poplatek ze psù.

Èl.2
Pøedmìt poplatku, osvobození od poplatku
Poplatek ze psù platí dritel psa. Dritelem
je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Èeské republiky.
Osvobozen od poplatku je dritel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tìkým zdravotním postiením, které byl pøiznán
III. stupeò mimoøádných výhod podle zvlátního právního pøedpisu, osoba provádìjící výcvik
psù urèených k doprovodu tìchto osob, osoba
provozující útulek zøízený obcí pro ztracené
nebo oputìné psy.
Poplatník uplatòující nárok na osvobození
je povinen prokázat dùvod pro osvobození pøísluným dokladem nejpozdìji v den splatnosti
poplatku nebo v dobì, kdy tento nárok vznikl.
Èl.3
Sazba poplatku, ohlaovací povinnost,
splatnost a placení poplatku
a) Poplatek ze psù se platí ze psù starích 3
mìsícù.
b) Poplatek ze psù platí dritel v obci pøísluné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Pøi zmìnì místa trvalého pobytu nebo sídla
platí dritel psa poplatek od poèátku kalendáøního mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém
zmìna nastala, novì pøísluné obci.
c) Dritel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnù vznik poplatkové povinnosti
a jakoukoliv zmìnu, která má vliv na výi po-

platku. povinnost oznámit drení psa má i osoba osvobozená od poplatku.
d) Roèní poplatek za jednoho psa èiní
60 Kè, za kadého dalího psa tého dritele
84 Kè.
e) Dritel psa je povinen bez vymìøení poplatek uhradit do 15. února pøísluného kalendáøního roku, nebo do 15 dne mìsíce následujícího po zmìnì v prùbìhu kalendáøního roku.
f) Dritel psa je povinen na výzvu správce
poplatku uvést písemnì svoje jméno a pøíjmení
nebo název právnické osoby, adresu, (pøípadnì
místo kde je pes umístìn) dat. narození nebo
IÈO, poèet psù.
Oddíl III.
Poplatek z ubytovací kapacity
Èl.4
Pøedmìt poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeòských místech nebo místech soustøeïeného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zaøízeních
urèených k pøechodnému ubytování za úplatu.
Èl.5
Osvobození od poplatku
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá
a) ubytovací kapacita v zaøízeních slouících pro pøechodné ubytování studentù a ákù,
b) ubytovací kapacita v zaøízeních slouících pro ubytování pracovníkù fyzických
a právnických osob, které tato zaøízení vlastní
nebo k nim mají právo hospodaøení.
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických
nebo lázeòských zaøízeních, pokud nejsou uívána jako hotelová zaøízení,
d) ubytovací kapacita v zaøízeních slouících sociálním a charitativním úèelùm.
Èl.6
Placení, sazba a splatnost poplatku
Poplatek platí ubyvatel, kterým je fyzická
nebo právnická osoba, která pøechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenèní knihu, nemusí vést údaje o úèelu pobytu.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity èiní
3 Kè za kadé vyuité lùko a den. Obec mùe
po dohodì s poplatníkem stanovit poplatek roèní pauální èástkou.
Splatnost poplatku je do 15. ledna za období pøedcházejícího roku, poprvé za rok 2003.
Oddíl IV.
Poplatek za uívání veøejného prostranství.
Èl.7
Pøedmìt poplatku
a) Poplatek za uívání veøejného prostranství
se vybírá za zvlátní uívání veøejného prostranství, kterým se rozumí provádìní výkopových
prací, umístìní doèasných staveb a zaøízení
slouících k poskytování prodeje slueb, pro
umístìní stavebních nebo reklamních zaøízení,
zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných
atrakcí, umístìní skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a uívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potøeby tvorby filmových a televizních dìl.
b) Veøejným prostranstvím jsou náves, silni-

ce, chodníky, místní komunikace, parky, veøejná zeleò a dalí prostory pøístupné kadému
bez omezení, tedy slouící obecnému uívání
a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
Pøehled vymezených ploch veøejného prostranství podle parcelních èísel a místních názvù je
uveden v pøíloze k této vyhláce.
c) Z akcí poøádaných na prostranství, jejich výtìek je urèen na charitativní a veøejnì
prospìné úèely, se poplatek neplatí.
Èl.8
Poplatník
Poplatek za uívání veøejného prostranství
platí fyzické i právnické osoby, které uívají
veøejné prostranství zpùsoben uvedeným v èl.7.
Èl.9
Sazby poplatku
Sazby poplatku èiní:
a) sazba za krátkodobé pouití veøejného
prostranství, umístìní stánkù, pultù, kioskù,
a skládek nebo vystavení zboí èiní 10 Kè za
kadý i zapoèatý m2 a kadý i zapoèatý den.
b) za umístìní reklamních zaøízení, lunaparkù a jiných atrakcí 30,- Kè za kadý i zapoèatý m2 a kadý i zapoèatý den.
c) za pouití veøejného prostranství se souhlasem OÚ v urèeném rozsahu na skládku stavebního materiálu èiní poplatek 1 Kè. za kadý
i zapoèatý 1 m2 a kadý i zapoèatý den.
d) Pøi pouití veøejného prostranství pro
umístìní doèasných staveb a provádìní výkopových prací èiní poplatek 5 Kè za kadý i zapoèatý m2/den.
e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobní a nákladní vozidla, traktory, autobusy èiní poplatek 100 kè za mìsíc, pro návìsy
a soupravy 200 Kè za mìsíc.
Èl. 10
Osvobození od poplatku
a) Poplatku za uívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotnì postiené.
b) za pouití veøejného prostranství podle
èl. 9, písm.c) pøi stavbì objektu na základì stavebního povolení nebo ohláení drobné stavby
a povolení k odstranìní stavby do provedení
kolaudace, nejdéle vak 3 roky od vydání stav.
povolení, nebo uplynutí lhùty provedení drobné stavby nebo odstranìní stavby se poplatek
nevybírá.
c) poplatníci na které se vztahuje osvobození mají povinnost oznámit správci poplatku
vznik a zánik skuteèností opravòující je k nároku na osvobození. Správce poplatku si mùe
vyádat doklady pro osvobození podle èl.10,
pís. a) prùkaz o zdravotním postiení a pro
osvobození podle èl.10, pís. b) povolení stavby
nebo odstranìní stavby.
Èl.11
Ohlaovací povinnost a splatnost poplatku.
a) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvlátní uívání veøejného prostranství
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nejpozdìji v den vzniku poplatkové povinnosti
a ukonèení tohoto uívání bezprostøednì po
jeho skonèení nejpozdìji v následný úøední
den.
Poplatková povinnost vzniká dnem zvlátního uívání veøejného prostranství podle èl.7,
pís.a ) a zaniká ukonèením tohoto uívání, èím
se rozumí uvolnìní a uvedení do pùvodního
stavu.
b) pøi krátkodobém uívání podle èl. 9 odst.
a), b), je poplatek splatný v den uívání, pøed
uitím veøejného prostranství.
c) v ostatních pøípadech je poplatek splatný
do 15 dnù ode dne, kdy zvlátní uívání veøejného prostranství skonèilo, pokud se poplatník
a správce poplatku nedohodnou jinak.
Oddíl V.
Poplatek ze vstupného.

Èl.12
Pøedmìt poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníeného o daò z pøidané hodnoty, je-li v cenì vstupného obsaena.
Vstupným se rozumí penìitá èástka, kterou úèastník akce zaplatí za to, e se jí mùe
zúèastnit. Z akcí, jejich celý výtìek je urèen
na charitativní a veøejnì prospìné úèely se poplatek neplatí.
Èl.13
Poplatník
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci poøádají.
Èl.14
Oznamovací povinnost.
Pøi vzniku poplatkové povinnosti je poplatník povinen sdìlit správci poplatku potøebné
údaje a to druh akce,datum konání akce, úplnou
adresu poøadatele, u právnických osob a fyzizkých osob podnikajících IÈO, èíslo úètu, na nich jsou vedeny finanèní prostøedky z podnikatelské èinnosti. Poøadatel je povinnen nahlásit
výi vstupného, sníenou o DPH, a povinnost
prokázat, e byl výtìek pouit na charitativní
a vìøejnì prospìné úèely.
Èl.15
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze vstupného èiní 10%
z úhrnné èástky vybraného vstupného nebo po
dohodì obce s poplatníkem pauální èástka
200Kè za jednu akci. Poplatek je splatný do 15
dnù ode dne konání akce.
Oddíl VI.
Poplatek za provozovaný výherní hrací
pøístroj.
Èl.16
Pøedmìt poplatku
Poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj podléhá kadý povolený výherní hrací pøístroj ve smyslu zák.è. 202/1990 Sb. o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znìní pozdìjích
pøedpisù.
Èl.17
Poplatník
Poplatek za výherní hrací pøístroj platí jeho
provozovatel.
Èl.18

Poplatková povinnost,ohlaovací povinnost, sazba poplatku
a) Poplatková povinnost vzniká v den uvedení pøístroje do provozu a zaniká v den, kdy
byl provoz pøístroje ukonèen.
b) Poplatník je povinnen ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího pøístroje do
provozu a jeho ukonèení do 5. dnù od vzniku
této skuteènosti. Pøitom písemnì oznámí název
osoby (obchodní jméno), sídlo, IÈO, pøípadnì
bankovní spojení.
c) Poplatek èiní 3900 Kè za tøi mìsíce.
Poplatek se platí bez vymìøení ve lhùtách:
- pøi povolení na 3 mìsíce do konce prvního mìsíce provozování
- pøi povolení na delí èasové období ve
ètvrtletních platbách do konce prvního mìsíce
pøísluného ètvrtletí.
Oddíl VII.
Poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálního odpadu.
Èl.19
Pøedmìt poplatku
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost mùe být poplatek odvádìn
spoleèným zástupcem, za rodinný dùm vlastníkem nebo správce; pøièem tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,
za které poplatek odvádìjí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu urèenou nebo slouící k individuální rekreaci, ve které není hláena k trvalému pobytu
ádná fyzická osoba; má-li k této stavbì vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì, a to ve výi odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Èl.20
Oznamovací povinnost
Osoby podléhající povinnosti podle è.18,
jsou povinny pøihlásit se k poplatkové povinnosti do 15 ledna kalendáøního roku, nebo do
15 dnù ode dne, kdy vznikly rozhodné skuteènosti mající vliv na zmìnu výe poplatku. Dále
jsou povinny oznámit správci poplatku zmìny
místa trvalého pobytu, tak v dùsledku zmìny
vlastnictví ke stavbì urèené nebo slouící k inividuální rekreaci.
Èl.21
Sazba poplatku
Poplatek se platí obci. Sazby poplatku pro
jednu fyzickou osobu a kalendáøní rok tvoøí
souèet èástek uvedených dále pod písmenem a)
a b).
a) èástka stanovená ve smyslu ustanovení
§10b.odst. 3, pís. a) zákona è. 565/1990 Sb. ve
znìní pozdìjích pøedpisù o místních poplatcích ve výi 49Kè.
b) èástka stanovená ve smyslu ustanovení
§10b. odst. 3. pís. b) uvedeného zákona o místních poplatcích na základì skuteèných nákladù
obce pøedchozího roku na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu ve výi 231 Kè.
Rozúètování nákladù obce na sbìr a svoz netøídìného odpadu je pøílohou této vyhláky.

5
Èl.22
Úlevy
Osobám ve vìku do 10 let a osobám starím
70 let osamìle ijícím v samostatné bytové jednotce bude poskytnuta poplatková úleva ve
výi 80 Kè. Rozhodným pro poskytnutí poplatkové úlevy je dosaený vìk k 1. lednu pøísluného roku. Podmínkou poskytnutí poplatkové
úlevy je úhrada poplatku ve stanoveném termínu.
Èl.23
Splatnost poplatku a jeho placení
V pøípadì zmìny trvalého pobytu nebo
zmìny vlastnictví stavby, která je urèena nebo
slouí k individuální rekreaci v prùbìhu kalendáøního roku, se uhradí poplatek v pomìrné
výi, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu nebo vlastnictví stavby v pøísluném
kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu
mìsícù rozhodný stav na konci tohoto mìsíce.
Poplatek se platí bez vymìøení ve dvou stejných splátkách a to do 28.února a do30. èervna
pøísluného roku. Poplatek lze zaplatit i jednorázovì na celý rok, a to do 28.února pøísluného roku. Osoby u nich vznikla povinnost
v prùbìhu roku, uhradí poplatek za zbytek roku
do 30 dnù od vzniku poplatkové povinnosti.
Oddíl VIII.
Ustanovení spoleèná a závìreèná.
Èl.24
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny vèas
nebo ve správné výi, vymìøí obec poplatek
platebním výmìrem. Vèas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou èást mùe obec
zvýit a na trojnásobek. Vymìøené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Obec, která poplatky spravuje, mùe na
ádost poplatníka z dùvodu odstranìní tvrdosti
poplatek nebo jeho pøísluenství zcela nebo
èásteènì prominout.
3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecnì
závaznou vyhlákou obce, lze dluné èástky
vymìøit nebo domìøit do tøí let od konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
4. Byl-li pøed uplynutím této lhùty uèinìn
úkon smìøující k vymìøení nebo domìøení poplatku, bìí tøíletá lhùta znovu od konce roku,
v nìm byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemnì uvìdomìn. Vymìøit a domìøit poplatek lze nejpozdìji do 10 let od konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Èl.25
Zruovací ustanovení.
Touto vyhlákou s ruí vyhláka è. 1/2002
schválená 11.12.2002 s úèinností od 1. ledna
2003.
Èl. 26
Vyhláení a platnost.
Vyhláka byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2003, nabývá úèinnosti 2.ledna.2004.
Milan Blahák - starosta
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
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Usnesení è. 5/2003
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 25. 11. 2003

Usnesení è. 6/2003
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 17. 12. 2003

Zastupitelstvo obce: konstatuje, e z 9. èlenù je pøítomno 7,
omluven Pernica Stanislav, Filip Petr, 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:
- schvaluje:
- uzavøení veøejnoprávní smlouvu s Mìstem lapanice a to z dùvodu, e obec Kovalovice není schopna zajistit výkon pøenesené pùsobnosti v oblasti pøestupkové agendy vlastními silami.
- ustavení invertárních komisí ve sloení: HIK: Kotvrdová Jiøina
- pøedseda, Pernica Stanislav a Høebíèek Jan - èlenové a DIK .
- rozpoètová opatøení dle pøílohy.
- dohodu mezi obcemi o provozování veøejného pohøebitì dle §
16 zák.è. 256/2001 Sb. o pohøebnictví a zmìnì nìkterých zákonù,
v platném znìní a ve smyslu § 46 a násl. zák.è. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znìní.
- povìøení starosty provedení platby u protékajících finanèních
prostøedkù.
-bere na vìdomí

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.
Zastupitelstvo obce:
- bere na vìdomí : zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
- projednání návrhu rozpoètu M Kovalovice
- pøedplatné do èástky 4.000 Kè. bude úètováno v bìném roce.
- schvaluje:
- pøistoupení obce Kovalovice do systému IDS, za podmínky akceptování dalích poadavkù obce plynoucí z podnìtu obèanù.
- obecnì závaznou vyhláku è.2/2003 o místních poplatcích
s úèinností od 2.1.2004.
- rozpoètové opatøení dle pøílohy
- rozpoètové provizorium na rok 2004 v rozsahu roku 2003.
- doporuèení inventární komise vyøadit neupotøebitelné vìci zjitìné v prùbìhu probíhající inventury, a tyto uvést v invent. zápisu.
- rozhodlo:
- uzavøít smlouvu na obecní byty v délce trvání 1 rok, mìsíèní nájem zùstává stejný jako v roce 2003. S úèinností od 1.1.2004 do
31.12.2004.
- povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
- úèetní k úpravám poloek jednotlivých § rozpoètu.

- vyhláení starosty r. 2003.

zahájení inventarizace majetku obce za

- informace o IDS. Byl pøipomínkován jízdní øád. Budoucí smlouva a konvence byla doplnìna o rozliení standartu a nadstandartu.
Smlouva bude projednána na pøítím ZO do 19.12.2003
- projednání zásad vyhláky o místních poplatcích.
- povìøuje a ukládá:
- starostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce
Ing. Stanislav Honek - místostarosta, Milan Blahák - starosta

Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
Milan Blahák - starosta

Co se událo na skautské stezce v roce 2003
Váení kovaloviètí obèané, dovoluji se
vás seznámit s událostmi loòského roku, které zaili skauti naeho støediska a to pøevánì z Kovalovic. Loòský rok byl opravdu bohatý na spoustu výprav a dalích akcí.
Zúèastnili jsme se nìkolika výprav do
lesa, na zøíceninu Nového hradu, na táboøitì v Rakoveckém údolí...
Navtívili jsme skautskou pou v Pøedkláteøí u Tinova, pochodu. Osvobození
v Kovalovicích, prýmiády ve Tvaroné, nìkolika velkých her, me za skauty v pozoøic-

kém kostele ke svátku sv.Jiøí, patrona skautù.
Skauti a skautky se v roce 2003 zúèastnili také Svojsíkova závodu.
Dalím opravdu velkým záitkem bylo
spoleèné táboøení skautù brnìnské diecéze
a u v kvìtnu ve Sloupu v Moravském krasu, a nebo na podzim probìhlo setkání
u Jelenice. Také nesmím zapomenout
na.poutì na Lutrtek, do Lulèe a do
Pøedkláteøí u Tinova.
Samozøejmì nesmím ve výètu akcí zapomenout na tábory. Dívèí tábor probìhl na na-

em táboøiti v Rakoveckém údolí, kde
skautky táboøily spolu
se skauty z Olomouce.
Skauti a vlèata strávili
svùj tábor nad obcí Písaøov u umperka
v Jeseníkách, ale o tom u jste si mohli pøeèíst
v minulém zpravodaji.
Loni jsme se scházeli v Kovalovicích
v klubovnì a to dvakrát v týdnu. Mladí kluci  vlèata ve støedu, starí skauti ve ètvrtek.
Nìkolik dívek chodí do klubovny do Pozoøic.
A zároveò také dìkujeme obecnímu úøadu,
e se mùeme scházet v klubovnì pøímo
v Kovalovicích a nemusíme chodit jinam.
Urèitì zde nejsou vyjmenovány vechny
akce, kterých se nai skauti bìhem celého
roku zúèastnili, ale ty podstatné, kterých se
úèastnili vlèata a skauti z Kovalovic jsou
vechny. Èinnost oddílù a støediska je pestrá
a oddíly mají svùj program samostatný, proto nejsou vyjmenovány vechny akce, ale na
nì se mùete zeptat hlavnì tìch starích
skautù.
Zároveò bych chtìl popøát jménem pozoøického støediska skautù vem obyvatelùm
Kovalovic mnoho úspìchù v novém roce,
hlavnì zdraví, tìstí a spokojenost v rodinném i pracovním ivotì.
Také si vás dovoluji pozvat na Skautský
ples, který se koná v sobotu 7. února 2004
v Obecním domì v Sivicích.
Se stiskem levice Jiøí Tygón Ondráèek
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Co jste hasièi...

Nae základní organizace mìla k 1.1.
2003 celkem 63 èlenù.
V prosinci zemøel bratr
Miloslav Antonický.
Bìhem roku vystoupili
dva èlenové. Bratr
Malík pøestoupil do
Vin. umic a Radek
Jaek se odstìhoval.
Souèasný stav je 60
èlenù. V prùbìhu roku
se konaly 4 èlenské
schùze a 3 výborové. Dále jsme se zúèastnily
nìkolika porad a schùzek v uím kruhu. Úèast
èlenù na výborových schùzích byla dobrá, ale na
èlenských byla prùmìrná. Mìsíèní schùze naeho okrsku pravidelnì navtìvují èlenové výboru.
Sbor má jedno zásahové drustvo muù,
které se zúèastòovalo cyklické pøípravy pro zásah. Pøíprava se konala na stanici v Pozoøicích.
Tyto cykliky pøipravují èleny k úspìnému zásahu pøi poáru nebo ivelné pohromì.
Soutìí, které byli v okolí se nae drustvo
zúèastòovalo nepravidelnì.Na netradièní soutìi v Kanicích Kovalovice skonèily na 7. místì.
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.
V podzimním mìsíci se zásahové drustvo
zúèastnilo spolu s okolními drustvy námìtového cvièení na firmu Sapin. Tohoto cvièení se
zúèastnily i starí èlenové.
Pro zlepení naí finanèní situace jsme
uspoøádali sbìr elezného rotu po vesnici s následným odvozem do kovorotu a úklidem pro-

Knihovna

Váení ètenáøi, urèitì teï v zimì rádi
mnozí z vás sáhnou po pìkné knize. V loòském roce jste si pùjèili asi 3500 knih a èasopisù. Do kniního fondu bylo nakoupeno
148 nových knih, take celkem je v knihovnì 4400 knih. Byly poøízeny dva nové regály. V letoním roce je naplánovaný nákup
jetì jednoho. Z okresní knihovny máme
k dispozici 4 putovní soubory, co je dalích
80 knih. Take si vyberou i ètenáøi, kteøí
chodí do knihovny delí dobu a mají dojem,
e u vechno pøeèetli. V letoním roce zùstávají poplatky stejné jako vloni - 20,- Kè
nový ètenáø, 10 Kè stálý ètenáø.
Dnes je na pultech obchodù mnoho pìkných, zajímavých a drahých knih. Mezi nejzajímavìjí, ale také nejdraí patøí rùzné
encyklopedie. Tyto knihy se mohou stát vítaným spoleèníkem ve volných chvílích, ale i
pøi studiu. Ve zkratce vám nabídnu nìkolik
z naí knihovny.
Velká obrazová encyklopedie - Zvíøata
a ostatní ivoèichové. Krásná kniha plná za-
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stranství. Dìkuji vem èlenùm, kteøí se tohoto
zúèastnily 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.
Zaèátkem léta na sv. Petra a Pavla, patronù
naí obce, jsme uspoøádali tradièní Petro- Pavlovské hody s prùvodem stárkù po vesnici. Pøi této
akci, v nedìli, byl svìcen prapor
a znak naí obce. Pøi tomto aktu
se nai èlenové se nai èlenové,
bratr Pernica a Richter, zúèastnili
jako praporeèníci. Pøíprava a prùbìh si vyádaly hodnì obìtavé
práce naich èlenù a pøíznivcù.
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.
Pøestoe jsme vykonali hodnì
obìtavé a prospìné práce, stále
nám chybí mláde, která by nás
jednou nahradila. Proto vyzývám
ty èleny, kteøí mají chu a schopnost vychovat nové èleny, zapojte se!
I pøes tyto povinnosti, které
jsme odhlasovali v plánu èinnosti na rok 2003 jsme nezapomnìli
na nae jubilanty. V minulém
roce se doili 70 let Josef
Kotvrda, Jaroslav Valihrach a 60
let Ladislav emla. Vem jsme podìkovali za
jejich dosavadní èinnost pro sbor a byl jim pøedán vìcný dar.
Koncem roku jsme zakoupili z finanèních
prostøedkù, které nám byli pøidìleny z obecního
rozpoètu, ochranné prostøedky, výstroj a vý-

zbroj.
V prosinci jsme doprovodili na poslední
cestì ivotem bratra Miloslava Antonického
a uctili jeho památku.
Dìkuji vem, kteøí se zapojili do naí èinnosti a pomáhali nám v naí práci. Dìkuji sponzorùm a obecnímu úøadu za projevenou pøízeò
a pomoc. I pøes nedostatky, které by se jistì
v naí èinnosti naly, dìkuji vem za práci, kterou pro sbor, nae spoluobèany a spoleènost ko-

jímavostí a fotografií vás srozumitelnì provede svìtem zvíøat.
Obrazový prùvodce - Tajemství, záhady a rekordy v pøírodì. Proè jsou motýli
pestøe zbarvení? Který savec je nejvìtí?
Který ivoèiný druh je nejstarí? S touto
knihou získáte podrobný pohled na
mnoho tajemných a zajímavých
skuteèností v pøírodì.

né elektøinì a mnoho dalích oborù.
kolní encyklopedie pro mláde Rostliny a ivoèichové. Krásné fotografie a
srozumitelný text pro vechny.
Atlas pøírodních katastrof. Pomocí fotografií z vesmíru se seznámíte se stinnou
stránkou naí modré planety  výbuchy sopek, povodnì, hurikány a dalí pøírodní jevy,
které èlovìk neovlivní.Malá veobecná
kolní encyklopedie. Více jak 2000 utøídìných informací a 2000 barevných ilustrací.
Tato kniha pøedstavuje ucelený soubor informací ze vech oblastí lidského poznání.
Nebo vás zaujme nìkterá z dalích knih
napø. Atlas psù, Atlas koèek, Atlas lidského tìla, Hlavní mìsta svìta a Evropy,
Encyklopedie pro zahrádkáøe, nebo zajímavá a vtipná kniha Proè mui neposlouchají a eny neumìjí èíst v mapách. Je zajímavé porovnávat tyto dnení knihy
s osmidílnou encyklopedií z roku 1931 - jsou
to asi nejstarí knihy v knihovnì. Tam vidíme jak moc se ivot za tìch 70 let zmìnil.
Pøeji vám pìkné chvíle strávené nad knihou.
Milada Terberová

Akvárium. Praktická pøíruèka pro zakládání a udrování akvária. Krásné fotografie
ryb, rostlin a hotových akvárií.
Encyklopedie vìdy a techniky pro mláde. 256 stran, víc ne 800 barevných fotografií a kreseb vás seznámí s nejvìtími objevy a vynálezy lidstva. Jednotlivé kapitoly
jsou vìnovány napø. astronomii, geologii,
chemii, fyzice, elektøinì, magnetizmu, jader-

náte. 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 rodinou pohodu do
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Tajenka - pohledy do historie
Bitva u Slavkova

Napoleon I. bude na zaèátku bitvy øídit své armády ze uránì
pøi olomoucké silnici, s postupem svých jednotek se pøesune pøes
(viz tajenka), kde se pøedtím nacházel táb generála Kutuzova.
Závìr bitvy jej zastihne u kaple sv. Antonína nad Újezdem, odkud
se mu otevøe pohled k rybníkùm u Telnice a Mìnína

VODOROVNÌ: A. Ohrada; jevitní závìs; víøení.- B. Pokolení; trnovník; látka k ovinutí chodidla; slùvko odporu.- C. Snad; lesní bylina;
jméno hereèky Chýlkové; pøedloka.- D. Pracovat motykou; rychlé pohyby; pruná vìtev.- E.Tajenka.- F. Stolní hry; vyznamenání; jméno
atleta ebrleho.- G. Zrak; druh zlodìje; set; pøedloka.- H. Básnický
zápor; srbská ploná míra; otvory ve zdi; popravèí.- I. Latinský pøeklad
bible; strait; omastky.
SVISLE: 1. Stará zbraò; chobotnatci.- 2. Výherní poukázka; obrátit.- 3. Pøedloka; pøedstavení kláterù; popìvek.- 4. enské jméno;
rmut.- 5. Velkooké; biblická potrava.- 6. lechtic; jihoamerický pták.7. Otec (kninì); napodobenina.- 8. Reportér; oznaèení èeských letadel.- 9. Muské jméno; styl moderní hudby.- 10. Drobné elmy; lab ve
chlévì.- 11. SPZ aut Olomouce; vymìnit za peníze.- 12. Hle (náøeènì);
divadelní hra; pøedloka.- 13. Straidlo; potom.- 14. Cetky; hudební
znaèky.
Pomùcka: Itala, kvesal, lanac, ska.
Øeení tajenky z minulého èísla zní: Tyto papíry nazývaly se bankocetle
Autor: Ing. Ladislav Majer

Nai jubilanti

Vítáme do ivota
Matìj Kroèa nar. 10. 12. 2003

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
Jméno
Filipová Zdenka
Sedláèek Oldøich
Chládková Ludmila
Kadlec Zdenìk
Høebíèková Marie
Drápalová Anna
Flek Ladislav
Havlíèková ofie

LEDEN, ÚNOR, BØEZEN
È.p.
Vìk
88
60
83
60
190
60
108
80
101
80
97
91
95
91
161
92

Nar.
4.1.1944
24.2.1944
9.3.1944
2.3.1924
22.3.1924
13.3.1913
2.2.1913
15.1.1912

Váení spoluobèané,
abychom pøedeli pøípadným konfliktùm a nedostali 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.

Vìkové sloení obyvatelstva ke dni 20. 1. 2004
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
nad 90
celkem

POPULACE
59
78
82
81
81
66
65
54
16
6
588

MUI
31
37
39
42
44
37
27
27
6
2
292

ENY
28
41
43
39
37
29
38
27
10
4
296

POZVÁNKA
7. 2. 2004
CIMBÁLKA KALÍEK,
spojená s ochutnávkou vína a ochutnávkou zabíjaèkových pochoutek.
21. 2. 2004
OSTATKOVÝ PRÙVOD MASEK,
veèer zábava hraje DUO BREVIS.
22. 2. 2004
DÌTSKÝ MAKARNÍ BÁL
Vzhledem k zaplnìní tohoto èísla zpravodaje jsme nezaøadili pokraèování
Záznamu z 2. svìtové války. Omlouváme se, budeme se snait o zaøazení tohoto
èlánku v pøítích èíslech.
Vae redakce
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