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Váení spoluobèané,
zatímco se blíí èas prázdnin a dovolených, dokonèuje se projekt pro rekonstrukci elektrického vedení v naí obci.
Tìí mì, e se podaøilo zapracovat Vae
pøipomínky do koneèné fáze projektu,
i kdy v nìkolika pøípadech ne k úplné
spokojenosti vech. Dìkuji vem obèanùm, kteøí vyhovìli vzneseným technickým poadavkùm, za vstøícný pøístup
k této rekonstrukci.
Nepotìila mì zpráva o posunutí samotné realizace akce na mìsíce øíjen-listopad a to z dùvodu transformace spoleènosti Jm. Energetiky na E.ON. Tyto
podzimní mìsíce mnì nepøipadají zrovna
nejvhodnìjí na tuto akci. Posunutím termínu nám vzniknou také problémy s dokonèením akce modernizace místního
rozhlasu. Na tuto modernizaci jsme dostali dotaci z JMK 190 000,- Kè, a musí
být dokonèena do konce listopadu.
Hlavnì musí stát vymìnìné sloupy el.
vedení, na které se namontují bezdrátové
hlásièe. Ústøedna bude napojena na zadávací pracovitì Integrovaného záchran-

ného systému. To znamená, e v pøípadì
ivelných pohrom nebo jiných nepøedvídatelných událostí, bude ústøedna øízena
z Brna èi Prahy a v amplionech zazní varovné hláení. Doufám, e se tyto dùleité akce podaøí zkoordinovat a do 30. listopadu budou dokonèené!
Ve víceúèelovém areálu vedle restaurace se podaøilo dokonèit pøístøeek pro
letní posezení. O Petropavelských hodech prodìlal zatìkávací zkouku.
Tímto, pravdìpodobnì posledním opraveným objektem, se pøemìnila nevyuitá
zarostlá obecní zahrada ve vyuitý komplex dìtského høitì a kulturního zaøízení. Jestli se to povedlo, to posuïte sami!
V pøítích letech se zamìøíme (kromì
kanalizace) na zlepení klidové a odpoèinkové zóny  Za mlýnem vedle høitì
smìrem k vodní nádri. Vzhledem
k tomu, e a do roku 1765 byly v této
oblasti ètyøi rybníky, (po velké prùtri
mraèen v tomto roce se hráze protrhly
a u je nikdo neopravoval) se zrodila
mylenka v tomto místì vybudovat pøí-

rodní koupalitì  tzv. Biotop. Tento
Biotop si udruje biologickou rovnováhu
bez pomocí chemie. Trvalou kvalitu
vody zajiuje kombinace vodních rostlin s èinností filtraèního systému. V sousedních státech Rakousku a Nìmecku
tyto formy veøejných koupali proívají
znaèný rozmach, zatímco u nás si je zatím poøizují v meních rozmìrech soukromé osoby. Výhod oproti klasického
bazénu je hned nìkolik. Jednou z výhod
jsou nií poøizovací a provozní náklady,
dalí výhoda, e se v zimì voda nevypoutí a mùe tedy slouit k bruslení. Po
zhlédnutí tìchto Biotopù v Rakousku
jsme dospìli k názoru, e o vybudování
takového pøírodního koupalitì se v naí
ideální lokalitì musíme pokusit. V letoním roce zpracujeme projekt, se kterým
se v budoucnu pokusíme získat finanèní
prostøedky z evropských fondù. Pokud
uspìjeme s pøírodním koupalitìm, postupnì mùeme v tomto území vytváøet
dalí doplòky pro sport, zábavu a rekreaci. Pøedstava je, ale ve je závislé na finanèních prostøedcích.
Na závìr Vám pøeji vem pøíjemné
prázdniny a pìknou dovolenou.
Starosta obce Milan Blahák
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lapanicko  Èistá Øíèka a Rakovec
Pod tímto názvem se skrývá projekt odvedení splakù kanalizací obcí bývalého Svazku Øíèky a sice obcí Mokrá-Horákov,
Velatice, Tvaroná, Sivice, Pozoøice, Kovalovice a Vinièné umice. Systém splakové kanalizace konèí napojením páteøního
pøivadìèe na systém lapanicko I nad obcí Jiøíkovice, který je
v souèasné dobì budován jako projekt Ochrana vod povodí øeky
Dyje. Celý systém konèí v Èistírnì odpadních vod Modøice.
Na odkanalizování splakových vod obcí bývalého svazku
Øíèky byly ji v roce 2002 vypracovány projekty pro stavební povolení, dle nich se bude stavba realizovat. Vývojem dospìli jsme
k tomu, e lapanicko I je jako souèást uvedeného projektu
Ochrana vod povodí øeky Dyje financován z dotací EU fondu
ISPA, a na lapanicko II, èili na lapanicko  Èistá Øíèka
a Rakovec jsme poádali o dotaci z fondù EU a sice z fondu soudrnosti.
To jen na úvod jako souhrnná informace.
Stav pøípravy uvedeného projektu je následující. Bìhem roku
2004 jsme nechali zpracovat zámìr pro dotaci jako pøedvstupní
dokument, který byl nutný pro posouzení státními orgány ÈR.
Zámìr byl schválen a byli jsme vyzváni ke zpracování ádosti.
ádost byla zpracována v prùbìhu prvního ètvrtletí 2005 a pøedloena k pøipomínkovému øízení v bøeznu 2005. Po vypoøádání
pøipomínek a po pokynu k pøedloení republikové komisi je nyní
na schválení , které by mìlo probìhnout 28. 6. 2005. Po tomto
datu bude zaslána na evropskou komisi do Bruselu. Dle posledních informací by ná projekt mìl být schválen a tedy budeme
pouze èekat na rozhodnutí evropské komise jako posledního kroku. Cca do záøí by mìlo být koneèné stanovisko známo a to v naem pøípadì jako kladné.
Proto jsme se rozhodli nést urèité riziko v tom, e budeme
v pøedstihu pøipravovat projekt pro výbìrové øízení dodavatele
(tendrová dokumentace dále jen TD), avak pro technicky dokonalou TD je nutno zpracovat projekty pøípojek nemovitostí
(PPN), je jsou ve veøejné èásti (0,5 m za obrubník chodníku)
souèástí dotace èili stavby stok, zbytek k nemovitostí si ji hradí
vlastník. Po poradì starostù a dle zkueností z první etapy lapanicka bude PPN hradit pøísluná obec. Na projekty si vybere odborného autorizovaného projektanta, který kromì technického
zpracování provede úkony a po vydání stavebního povolení.
Proto vechny obèany v obcích navtíví v nejbliích mìsících
projektanti s ádostí o plnou moc a po konzultaci s vlastníky vyprojektují pøípojky. PPN budou prùbìnì poskytovány zpracovateli TD jako podklad pro výbìr dodavatele.

A nyní uvádím základní údaje z ádosti o dotaci:
Náklad stavby : (uznatelné náklady) vèetnì rezervy a TP:
20 079 tis. EUR (602 370 tis. Kè)
 Vlastní stavba: 16 605 tis. EUR (498 150 tis. Kè) kurs
30 Kè/EU
 Celková délka nových stok: 56 488 m
 Délka odboèek pro pøípojky (po obrubník) 10 428 m, 2607 ks
 Celkový poèet novì pøipojených obyvatel na kanalizaci: 8943 EO
 Poèet pøeèerpávacích stanic: 15 ks
 Datum zahájení stavby: 10/2006, ukonèení 06/2009
 Procento vypoètené dotace z EU: 78,7 % tj. 474 065,19 tis. Kè
 Procento dotace ze SFP : 5 % tj. 30 118,5 tis. Kè
 Bezúroèný úvìr SFP: 5 % (pravdìpodobnì nebude)
 Podíl obcí mimo úvìru: 16,3 % tj. 98 186,31 tis. Kè

Nyní zamylení nad tím, k èemu tuto investici
Nai otcové z zájmu zlepení kultury bydlení na vesnici pøekotnì a pøevánì v akci Z budovali na obcích vodovody a kanalizace, vesmìs deové tím, e do stávajících pøíkopù poloili
trouby a zasypali. Dùsledek byl ten, e obèané si zaèali budovat
splachovací záchody a zvedla se spotøeby vody a tím i odpadní
vody. Odpady vak nìkam musí téct a pokud se zøídily umpy na
vyváení a nebo septiky a vyváení se neprovádìlo, byly pøepady
z tìchto zaøízení zaústìny do kanalizace a tím se dostávaly do potokù. Následek ztráta vekerého ivota v potocích. V prùbìhu let
se jetì vybudovaly dalí podzemní sítì, plynovody, kabely nn,
telecomu a nìkde i televize. Budování splakových kanalizací
v tìchto pomìrech je investiènì znaènì nároèné.
Zaèátkem devadesátých let se hrozilo obcím, pokud nebudou
èistit odpadní vody, e budou platit poplatky a pokuty za zneèitìní tokù. Bylo zøejmé, e pokud nìkdo nedá na tyto problémy peníze, z prostøedkù obcí se tìko dá financovat. Jetì navíc se diskutuje, zda je lepí kanalizace jednotná nebo oddílná. Pro
ekonomický provoz èitìní je jasné, e oddílná kanalizace je výhodnìjí, odpadá èitìní a èerpání deových vod a i potrubí staèí meních profilù (do 30 cm) zatím co u jednotné na odvedení
pøívalových deù se musí klást trouby od 40 cm výe.
Proto je nasnadì vyuít pøíleitosti, kdy evropská unie je
ochotna dotovat zlepení ivotního prostøedí za spoluúèasti obcí
a státu . Proto tato investice a té proto, aby nae dìti nás neobvinily podobnì, jak je uvedeno na zaèátku tohoto zamylení.
Ing. Brzobohatý Alois, pøedseda svazku lapanicko

LÉKAØSKÁ SLUBA PRVNÍ POMOCI VE FN BRNO
DOSPÌLÍ Jihlavská 20, Brno - Bohunice
pracovní dny:
16.00 - 24.00 hodin
so, ne, svátky: 8.00 - 20.00 hodin
tel. 532 232 851

CO DÌLAT, KDY:

â potøebuji oetøení mimo uvedené hodiny
- mohu se obrátit na tel. è. 532 232 851 (pohotovostní pøíjem FN Brno), kde mi podají informace
- mohu vyèkat ordinaèních hodin svého praktického lékaøe
DÌTI A DOROST (vyjma stomatologie) Èernopolní 9, Brno
nebo ordinaèních hodin LSPP
pracovní dny:
16.00 - 7.00 hodin
â potøebuji zajistit dopravu do FN Brno?
so, ne, svátky:
nepøetritì
- mohu se obrátit na tel. è. 532 232 851 (pohotovostní pøítel. 532 234 314
jem FN Brno), kde mi podají informace a pøípadnì zajistí sanitní vùz
STOMATOLOGIE (vichni) Jihlavská 20, Brno - Bohunice â potøebuji ohledat zemøelého mimo ordinaèní hodiny
praktického lékaøe?
pracovní dny:
16.00 - 22.00 hodin
- mohu se obrátit na Záchrannou slubu - 155 nebo kontakso, ne, svátky: 8.00 - 20.00 hodin
tovat praktického lékaøe
tel. 532 232 331
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Usnesení è. 7/2004 Zastupitelstva obce Kovalovice
ze zasedání konaného dne 20. 12. 2004
Zastupitelstvo obce:
- konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno
8, omluven merda Petr, je tedy usnáeníschopné.
- zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení pøedseda: Pernica Stanislav, èlenové: Richter Jaromír, Tesaø Pavel, zapisovatele: Kotvrdová Jiøina, a ovìøovatele
zápisu: Filip Petr, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
- bere na vìdomí :
zprávu starosty k vìci úpravy stanov
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
 lapanicko
zprávu starosty k ostatním bodùm
programu
- schvaluje:
- úpravu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace - lapanicko, IÈ
49458833, a to ve smyslu doplnìní ujednání o omezení monosti vystoupení
obcí Babice nad Svitavou, Blaovice,
Jiøíkovice, Kobylnice, Kovalovice,
Mokrá-Horákov, Podolí, Ponìtovice,
Pozoøice, Prace, Sivice, Tvaroná,
Velatice, Vinièné umice a mìsta lapa-

nice ze Svazku do doby úplného vyrovnání závazkù vyplývajících ze Smlouvy
o úvìru reg. è. 7490004200401 ze dne
20. 12. 2004, jeho jsou obce Kobylnice,
Ponìtovice, Prace, Blaovice, Jiøíkovice,
Podolí a mìsto lapanice ruèitelem.
- úpravu stanov ve smyslu doplnìní
textu vyplývajícího ze skuteènosti, e
Svazek je svazkem obcí dle zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení). Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem è. 10 ke smlouvì uzavøené mezi
Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace  lapanicko, IÈ 49458833
a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEÈNOSTÍ, a.s., IÈ 49455842.
- zruení obecnì závazné vyhláky
è.3/04 o stanovení výe pøíspìvku rodièù
nebo jiných zákonných zástupcù na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù
M v Kovalovicích s úèinností od
1. 1. 2005.
- pøesunutí do rezervního fondu zlepený hospodáøský výsledek pøíspìvkové
organizace M Kovalovice.
- rozhodlo:

Evoluce kolem nás
Poslední dobou jsme svìdky u
ne krokù, ale pøímo skokù evoluce.
Vude okolo sebe vidíme mnoho nových vývojových stupòù ivoèichù,
kteøí se v toku èasu objevují, aby se
pokusili pøeít v tomto svìtì s výbavou, kterou pøed nimi nikdo nemìl.
Prvním z nich je biker. Vznikl
vývojem
klasického
cyklisty.
Vyznaèuje se témìø dokonalým kolem, barevným obleèením a bezva
pøilbou.
O stupeò výe stojí motorkáø.
Nìkterým jeho pøedkem byl jistì klasický pincek. Má parádní, a u terénní nebo silnièní mainu s bomba
výfukem, který je slyet na hony daleko.
Zatím posledním vývojovým
stupnìm této skupiny je ofrouïák.
Má ètyøi kola a skvìlé ego. Mnozí z nich se vyznaèují obrovským okenním rádiem, fantastickou terénní dostupností, obdivuhodnou agresivitou, rozpínavostí, nevídaným sebevìdomím
a touhou po dobrodruství na úkor jiných. Jsou to velmi úspìné druhy, neustále jich pøibývá a zdá se, e brzy zlikvidují své
konkurenty. Zastihneme je na stále dalích a dalích místech.
Nìco je láká do obdìlaných polí, èerstvì zalesnìných pasek,
lesních houtin, skal, potokù, mokøin, biokoridorù, remízkù,
chránìných oblastí a mnoha dalích míst, kde se vymírající

- schválením tìchto úprav stanov
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace lapanicko, IÈ 49458833 se mìní usnesení è. 6/2004 ze dne 8.12.2004. v èásti
o úpravách stanov
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace  lapanicko.
- povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek-místostarosta
Milan Blahák-starosta

Sluba obèanùm
Váení obèané, rádi bychom vás
upozornili na novì zøízené webové
stránky obce Kovalovice.
Tyto stránky jsou dostupné na adrese
http://www.kovalovice.cz

druh  èlovìk sluný, buï nevyskytuje, nebo se chová uctivì.
Na rozdíl od pøedchozích, ije dalí nový druh skrytým ivotem. Je to outdoor narkoman. Jeho výskyt prozradí stopy,
které v pøírodì po sobì zanechává. Jsou to plechovky od toluenu, nedopalky jointù, injekèní støíkaèky s jehlami a dalí vìci
potøebné pro jeho pøeití.
Explozéra nebo ohnìstrùjce také tìko zahlédnete. Bývá
velmi plachý. Zato jeho projevy nelze pøehlédnout a nelze neslyet. Libuje si ve výbuích, detonacích a svìtelných efektech
a asi i smradu, který pøi tom vzniká. Jde spíe o noèního tvora,
aktivního po celý rok.
Èinnost vech výe zmínìných je navýsost dùleitá a potøebná. Podobných ivoèichù na vývojovì vyích stupních je
jistì mnohem více. Je velká koda, e studium jejich ivota je
velmi tìké. Jsou plaí, odmítají komunikovat a rádi ijí v anonymitì. Víme o nich jen to, jak pøiblinì vypadají a jaké jsou
dùsledky jejich ivotních projevù, a to, e ijí mezi námi. Z praxe jsou známy pøípady, kdy pøi pokusech zkontaktovat se s nimi
pøi jejich èinnosti, buï utíkají, ujídí nebo vás inzultují, pøejedou a pokud to nestihnou, tak vám øeknou, e jste píp- a pak
vás polou do píp-.
Po tìchto nových vývojových stupních Homo sapiens (èlovìk moudrý) jistì pøijdou dalí jetì úspìnìjí, kteøí se dostanou u úplnì vude a to bude znamenat koneèné vítìzství pána
tvorstva. Zùstane tu sám.

Napsal a nakreslil Ing. Ale Straka
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Z èinnosti Tìlocvièné jednoty Sokol Kovalovice

S organizováním
akcí pro veøejnost zaèíná TJ zpravidla
v mìsíci kvìtnu.
Nejinak tomu bylo
i v letoním roce, kdy
se 30. dubna uskuteènil 28. roèník turnaje v malé kopané, kterého se zúèastnilo 6. mustev z naí obce a okolí.
Zvítìzila VINOPA Vinièné umice.
Nejvýznamnìjí a souèasnì také organizaènì nejnároènìjí akcí naí jednoty byl ji 31. roèník Pochodu osvobození. Na 3 trasách, vedených po
znaèených turistických stezkách v okrajovém území Moravského krasu, pochod absolvovalo pìky nebo na kole
celkem 142 úèastníkù a nìkolik psù. Na
trase 15 km jsme jich zaregistrovali nejvíce, a to 92, na trase 27 km jich bylo 28
a trasu 35 km prolo, resp. projelo 19 turistù. Dále 3 úèastníci neoficiálnì absolvovali na kole 50 km tra, která se v døívìjích
letech
chodila
pìky.
V posledních letech jsme si zvykli na
ponìkud vyí úèast, avak vzhledem
k velmi nestálému poèasí pro nás byla
úèast 142 turistù pøíjemným pøekvapením. K celkovému hodnocení bychom
chtìli jetì dodat, e se kadoroènì zvyuje podíl cyklistù, zejména na delích
tratích. Napø. na trase 35 km jsme z jich
19 zúèastnìných zaregistrovali 16.
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.
Pokud se týká letní nohejbalové sezóny, byla zahájena 14. 5. 2004 ve
Vinièných umicích druhým turnajem
ze seriálu Východní konference, kde se
drustvo Pozdní sbìr umístilo na druhém a Staøí orli na pátém místì. Dále
následoval 4. 6. 2005 domácí turnaj
Old eagles cup (pohár Starých orlù)
v Kovalovicích, který Pozdní sbìr vyhrál a Staøí orli byli ètvrtí. Zatím poslední turnaj, který se uskuteènil 18. 6.
ve Vítovicích, pro nás skonèil nevalnì,
nebo Pozdní sbìr se umístil na pátém
místì a Staøí orli byli sedmí. Doufáme,
e na závìreèném turnaji, který se uskuteèní 20. 8. 2005 v Králopolských
Váanech, se oddílu podaøí výraznìji
zasáhnout do celkového umístìní v seriálu.

V mìsíci kvìtnu jsme poskytli høitì
a tìlocviènu naim hasièùm, kteøí zde
uspoøádali slavnost k 120. výroèí zaloení sboru v Kovalovicích.
Pokud se týká ostatních aktivit v mìsíci kvìtnu byla provedena výmìna antukového povrchu na kurtu a v souèasné
dobì provádí stavební firma fasádu na
budovì sokolovny.

Z plánovaných akci bychom chtìli
pozvat vechny pøíznivce na nohejbalový turnaj Kovalovice open 2005, který je poøádán pro mustva z naí obce
a okolí. Uskuteèní se v úterý 5. 7. 2005.
K veèernímu posezení bude hrát Marian
& Boris.
Starosta TJ
Bc. Miroslav Vlach

Èí só hode

Dne 3. 6. Probìhly v naí obci tradièní Petropavelské hody. Pøi ranní mi svaté, kterou na place v areálu vedle restaurace slouil kovalovický rodák Jindøich Kotvrda,
probìhlo slavnostní vysvìcení hasièské zbrojnice a hasièské techniky.

Na památku této události namaloval a vìnoval místnímu hasièskému sboru
p. Martin Kalèík obraz sv. Floriána- patrona hasièù.
Ke slavnostní hodové atmosféøe pøispìla návtìva hejtmana Jihomoravského
kraje Ing. Stanislava Juránka, krojované páry a pìkné poèasí. Bìhem celého dne
byly v areálu slyet pochvalné názory nad novì postaveným pøístøekem, který
vkusnì dotáhl pøíjemný vzhled areálu.
Jitka merdová
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120. výroèí zaloení sboru dobrovolných hasièù

Pøi naem ohlédnutí, patøí 120. výroèí zaloení hasièského sboru v Kovalovicích,
k jedné z nejvýznamnìjích událostí, které
se v naí obci v posledních mìsících odehrály.
Samotné
oslavì
a pøedvedení hasièské èinnosti veøejnosti,
pøedcházela výroèní schùze. Na programu
mìla promítání minulých soutìí a oslav kovalovického hasièského sboru, hodnocení
èinnosti a udìlení vyznamenání za zásluhy.
Pøi této pøíleitosti 120. výroèí bylo udìleno
dosud nejvyí vyznamenání v historii sboru p. Stanislavovi emlovi in memoriam,
které pøevzala manelka pí. Rùena emlová.
Dalí èást oslav spojených s veøejností
probíhala následující den, v nedìli, slavnostním prùvodem vesnicí na høitì Za
mlýnem, kde byla za velké úèasti místních pøedvedena historická pumpa a koòská støíkaèka s motorovým pohonem
z Kanic, koòská støíkaèka s ruèním pohonem z Hostìnic, hasièský sbor z Mokré
pøedvedl haení pìnou a záchranný sbor
Jihomoravského kraje Pozoøice ukázku
výstupu na automobilový ebøík 30 metrù
dlouhý. Velký ohlas u místních vzbudil
poární útok kovalovických seniorù, pøedvedený se støíkaèkou  DS 12 Vystrèil
1935 a drustvo ákù Kovalovice, kteøí
pøedvedli, jak dobøe zvládají hasièskou
techniku.
Dalím bodem programu byla netradièní soutì hasièských sborù z Kovalovic,
Vin. umic, Pozoøic, Sivic, Hostìnic,
Velatic, Ochoze, Veleovic, v ní se jako
první umístilo domácí drustvo s èasem
4:28:44.

Dìtmi bylo netrpìlivì oèekávané vyhláení výsledkù dìtské soutìe kreslení
hasièské tématiky, organizované pí.
A. Martauzovou, které pøedcházel inspirativní výlet do Poární zbrojnice
v Pozoøicích.
Bìhem celého dne bylo moné v tìlocviènì shlédnout video, vystavené kroniky
a fotografie.
Na organizaci a prùbìhu oslav se podíleli velitel V. Filip, S. Pernica a ostatní èlenové sboru. Dále patøí podìkování za zajitìní chodu obèerstvení a výèepu. Je
tøeba také pøipomenout ochotné úèasti
zdravotnic - Z. Køíové, B. Kachlíkové, L. Plevové a M. Martauzové, které
byly bìhem celého odpoledne pøipraveny
vykonat první pomoc v pøípadì úrazu bìhem ukázek. Dále patøí velké podìkování
vem
sponzorùm.
Obecní
úøad
Kovalovice, Zahradnictví pí. Semerádová,
vodoinstalace J. merda, drogerie pí.
Blahová, I. Køí, Gosmetal, Sebus, Kovorot
p. Ftaèník, restaurace Na Tvrzi, M. Kal-

èík, R. Buèek a A. Chudjakovi, který slavnost celé odpoledne moderoval.
V závìru nìkolik ohlasù, které jsme pøi
oslavì zaznamenali:
Mu 63 rokù. Pìkný byl prùvod vesnicí s kapelou, to se mi moc líbilo.
ena 60 rokù. Moc pìkný odpoledne.
Jetìe se to poèasí tak krásnì vyjasnilo.
Maminka na MD. Dobrý nápad byl, e
zapojili do oslav i dìti. Ta pøehlídka techniky byla zajímavá, moc se nám vem líbila.
Kluk 7 rokù. Ná dìda byl fakt super.
Mu 47 rokù. Vechno bylo moc dobøe pøipravený. Dalo to urèitì hodnì èasu,
ale stálo to za to.
eny 57 a 74 rokù. Právì tu vzpomínáme jak jsme v roce 1958 na soutìi ve
Tvaroné sloily tuto básnièku:
Kovalovtí hasièi
pospíchají k zbrojnici
tam mladé poárnice
nasazují pøílbice.
Z Tvaroné nám pøila zvìst
e tam velká soutì jest
my tam také jedeme
èest sboru hájit budeme.
U se hodnì tìíme
kolení si hledíme
a v ilách to cítíme
e zvítìzit musíme
Slok bylo víc, ale na ty si u nemùeme
vzpomenout. Snad si je po pøeètení pøipomenou jiní.
Mladá rodina s dìtmi (odjinud). Máte
skvìlý, e tu máte tolik lidí, ochotných
nìco takovýho zorganizovat.
Mu 35 rokù. Libí se mì, e se pøi takové pøíleitosti lidi sejdou, popovídají si
a pozdraví se.
Pøipravila Jitka merdová
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Stromy naí krajiny

ING. RUDOLF FABER

Pozoøiètí bydleli vdy tak trochu v lese. Máme ho za humny pìkný krajíc a je to obrovské bohatství.
Hodnì o tom ví Ing. Rudolf Faber, bývalý lesák a myslivec, který ve svém bytì v domì s peèovatelskou
slubou spøádá pøíbìhy o lese a o myslivosti. Jsme rádi, e souhlasil, aby se jeho milé povídání dostalo
i k naim ètenáøùm a potìilo je uprostøed shonu kadodenního ivota.
Ale Tinka
Mám rád stromy, tu zelenou okrasu naí
krajiny, která uklidòuje nai mysl a blahodárnì pùsobí na nae zdraví. Snad a pøíli
jsme si zvykli na pøítomnost stromové vegetace v naem okolí, tìch nìmých svìdkù
minulosti a trpìlivých pozorovatelù pøítomnosti ani si uvìdomujeme jejich význam
pro lidskou spoleènost. Trpìlivì odolávají
nebezpeèenstvím, které jim od lidstva hrozí. Desítky let potøebuje strom k tomu aby
vyrostl, jen nìkolik minut staèí k tomu, aby
jej èlovìk promìnil v mrtvou surovinu pro
své lidské potøeby.
Zvlátì, kdy se èlovìk sám pasoval
do role samospasitele svìta a zpùsobil
mnoho chybných krokù a zásahù do pøirozeného vývoje tohoto druhu vegetace
jsa veden svými zitnými zájmy.
Stromy samy se nemohou bránit rùzným technokratùm, kteøí nemají pro nì
pochopení a tito lidé ve snaze lidstvo zabetonovat do mrakodrapù a tunelù mylnì
se domnívají, e toto prostøedí mùe nahradit touhu èlovìka po pøírodì, jí jsou
stromy dùleitou slokou. Ochrana stromové vegetace dala vznik nìkdy a pøemrtìnému úsilí ekologù ve snaze usmìròovat existenci stromù stohy zákonù
a naøízení. Snad by staèilo, kdyby si kadý uvìdomil, e kodí-li stromùm, uøezává si, obraznì øeèeno, vìtev pod nohama.
Leè skuteènost je jiná, lidská touha po
materiálových hodnotách spolu s chamtivostí je stálou hrozbou pro tuto souèást
pøírody.

Jsou kraje a zemì, kde stromová spoleèenství podlehla v nerovném zápasu
s negativními lidskými zásahy, kde odlesnìnou zemi postihly pøírodní kalamity,
pøívaly vod odnesly úrodnou prs, obnaily skály a pøemìnily ji v neobyvatelné
poutì. Mìjme se proto na pozoru pøed
vemi èlovìkem zapøíèinìnými vlivy, které nai stromovou vegetaci ohroují.
I u nás jsou rozsáhlé lesní porosty skomírající v prùmyslovými plyny zamoøeném
ovzduí.
Mám rád stromy, které vzely ze semínka mateøského jedince, obhájily svoji
existenci v konkurenci ostatní vegetace,
rostly a mohutnìly, aby pak jako kadý ivoucí organismus pokornì dospìly ke
svému stáøí a posléze odumøely. Mám rád
stromy, které vroubí cesty a pìiny, skýtají stín poutníkùm, stromy, které nikým nezvány ozelenily kamenité, nikým neobdìlávané pozemky nebo stromy, které
vytvoøily velká spoleèenství v podobì
hájù a lesù.
V ivotì stromù shledávám mnohá podobenství s lidským ivotem a z tohoto pohledu bych chtìl stromy ètenáøi pøiblíit.
SMRK
Je to statný chlapík, zvyklý drsnému
podnebí hor a podhùøí, kde je jeho pùvodní domov. Miluje èerstvé vlhké povìtøí,
hojnost sráek, kamenité stránì, osídluje
høebeny hor i tmavé úlabiny divokých
bystøin, tvoøí èasto rozsáhlé lesní porosty.
Byl to èlovìk, veden zájmy ekonomic-

Balvani z tvrze Kovalovice
Brnìnsko 2. liga A ÈAKS - AA
Èeská asociace kontaktních sportù, asociace ipkových automatù
Pod tímto názvem pùsobí ji tøi roky ipkaøské drustvo hrající 2.A ligu Brnìnska (døíve abáci Pozoøice).
V souèasné dobì má drustvo 6. hráèù,
Vedoucí klubu: Drápal Duan
Pøedseda klubu: Benda Roman

Èleni: Brtník Ludìk
Kratochvil Zdenìk
merda Marek
Papík Petr
V souèasné dobì se pøipravuje registrace druhého drustva.
Od záøí by mìlo druhé drustvo hrát 3. ligu.
V letoní sezonì se Balvani umístili na 7. místì ze 14 drustev ve skupinì.
Pøipravil Zdenìk Kratochvil

kými, který rozíøil jeho teritorium do teplých a suchých krajin níin a pahorkatin,
kde nalézá nevhodné stanovitní podmínky. Zde umìle zaloené smrkové porosty,
monokultury, pøedstavují oslabenou stromovou vegetaci snáze podléhající chorobám i nepøíznivým klimatickým vlivùm,
èeho jsou dùkazem kùrovcové a polomové kalamity. Budoucnost této døeviny nutno spatøovat v návratu do pùvodních lokalit, vyích poloh s dostatkem sráek, kde
nalézá potøebné ivotní podmínky. Smrk
je symbolem divoké a nepokoøené pøírody
naich hor a podhùøí. Vzhledem k tomu,
e dociluje ekonomicky výhodný pøírùst
døevní hmoty a její vestrannou zpracovatelnost, zùstane i do budoucna jednou
z hlavních døevin naich lesù.
BOROVICE
Na mysli mi tane ona stará borovice,
na pasece osamìle stojící. Její druky
padly za obì nenasytným tìebním mechanizmùm, jen jí se tyto vyhnuly. Snad
bylo døevorubci èi lesníkovi líto tento majestátní strom porazit, snad jej tu zanechali jako výstavek, jen by pomohl køídlatými seménky zalesnit holinu, která tu po
tìbì zùstala. Stáøí poznamenalo vzhled
borovice. Sukaté, proøídlé vìtve v neuspoøádaném pletenci vytváøí nepravidelnou korunu. Ji nemají sílu k dalímu
vzrùstu a pøírùstu celého stromu. Z kmene chránìného rozvrásnìnou borkou èní
suché pahýly, slouící krákajícím edivkám jako pozorovatelny.
Tato borovice mi pøipomíná svým
vzhledem vesnické staøenky z dob mých
mladých let, jejich postavy sehnuté pod
tíí nùí píce, které nosily z pole domù po
celodenní døinì. Ty sukaté vìtve se zase
podobají jejich ilnatým a mozolnatým
rukám, svìdèícím o nelehkém ivotì venkovského lidu døívìjí doby.
I jinými vlastnostmi lze tuto borovici
venkovským staøenkám pøipodobnit.
Pøedevím svojí skromností a nenároèností, trpìlivostí, jakou dovedly snáet nepøízeò nelehkého osudu. Borovice se dovede uchytit ve skalách, na neúrodných
kamenitých èi písèitých lokalitách s minimální vlhkostí pùdy, vzdorovat sálajícím
sluneèním paprskùm èi vìtrným bouøím.
Pevnì zakotvena hlubokými koøeny
v pùdì jakoby demonstrovala svoji vìrnost ke své rodné pùdì.
Dokonèení pøítì.
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Rozhovor s øezbáøem Vladimírem Ptaszkem

Mnozí z nás se u mìli monost seznámit s novou, ve døevì vyøezávanou køíovou
cestou, která ozdobila nai kovalovickou kapli. Iniciátorem byl p. Stanislav Pernica,
který po konzultaci s výtvarníkem Ludvíkem Kolkem tuto køíovou cestu objednal
u øezbáøe Vladimíra Ptaszka.
Velikost i provedení pøímo koresponduje s interiérem kaple, a tak i podle pochvalného názoru místních i pøespolních obèanù si mùeme poblahopøát, e volba byla
správná a dílo bude slouit nám i budoucím generacím.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem, kteøí na køíovou cestu finanènì pøispìli. Vysvìcení probìhne 8. záøí.
Vzhledem k tomu, e jsme mìli monost dokonèenou zakázku v Petøvaldì u Karviné
vyzvednout, vyuili jsme této pøíleitosti seznámit nae ètenáøe kovalovického zpravodaje s autorem, a poloili jsme øezbáøi Vladimíru Ptaszkovi nìkolik otázek.
Co vás pøivedlo k tak zajímavému
povolání øezbáøe?
Tìch dùvodù bylo více. Vztah
k mému nynìjímu povolání inicioval dìdeèek, kdy mnì koupil v roce 1959 první dìtskou stolárnièku v døevìném kufru.
Bylo mnì est rokù. Kromì toho mnì nauèila babièka v pøedkolním vìku èíst
a spoleènì mnì uèili zpívat. Vychovávali
mnì v Odrách do mých sedmi let a v tomto období jsem dostal od nich nejdùleitìjí vklady do ivota. Mám starí sestru,
u ní se ádné výtvarné nebo hudební
sklony neprojevily, ale to u by bylo
vlastnì jiné povídání. V sedmi letech
jsem pøesídlil zpátky k mamince (samoivitelce) do Ostravy a ve tøiceti, ji se svou
enou a dvìma syny, jsem se definitivnì
usadil v Petøvaldì u Karviné. Po rùzných
pøestávkách se mé nynìjí povolání zaèalo rýsovat ve 23 letech bìhem vojenské
základní sluby, kde jsem byl pod velikým psychickým tlakem, který zároveò
zpùsobil jakousi pøípravu ke konverzi,
která byla dovrena prvním svatým pøijímáním a následným církevním sòatkem,
kdy mnì bylo dvacetpìt. Nikoho asi nepøekvapí, e jsem byl na vojnì osloven
jedním knìzem. Mìl jsem vùbec tìstí na
citlivé duchovní v poèátcích svého obrácení. Po narození sice pokøtìn v naí církvi, ale vyrùstal jsem v nenáboenském
prostøedí, co jsem ale jako dítì nevnímal.
Dìláte pouze náboenské motivy,
nebo i jinou tématiku?
Dvacátý pátý rok mé ivotní poutì
byl jetì klíèový v jedné vìci. Jako dovrený konvertita jsem sobì slíbil, e budu
zpracovávat pouze biblická témata. Psal
se rok 1978. A tak zùstalo do dneních
dnù.
S jakým døevem rád pracujete?
Musím øíct, e lípa mnì moc neoslovila, proto byla v polovinì osmdesátých
let zcela vytlaèena ovocnými døevinami
(oøech, tøeeò, slíva a hrueò), pro jejich
zjevnì ulechtilé vlastnosti (barva, tvrdost, trvanlivost).
Posléze nìkteré øezby (i v kombinaci s palièkovanou krajkou mé eny) byly

doplòovány vsazenými polodrahokamy
(achát, jaspis, chalcedon..).
Vae manelka, Alena Ptaszková,
byla profesionální krajkáøka, mohl by
jste se o ní zmínit?
Pùvodní povoláním vyuèená zlatnice
s velkým vztahem k výtvarnému umìní.
Posléze prola krátce povoláním knihkupkynì, uklízeèky a kantýnské, a v roce
1986 zùstala definitivnì doma, nebo
starí syn Matìj nastupoval do základní
koly a moje Álèa zaèala souèasnì docházet do kurzù palièkované krajky. Po
dvou letech se stala profesionální krajkáøkou, (1996 a 2000 té pøekladatelka
z angliètiny). 1. øíjna 2004 zemøela po
dlouhé nemoci.
Uèil jsem se chápat fakt, e mnì ji
Pán Bùh vlastnì dal jen do zástavy na
onìch 26 let a nyní si ji vzal zpìt k sobì.
Byla mimoøádný èlovìk do nepohody
a bez její morální podpory bych nedokázal nic. V dùleitých okamicích jsme
vdy táhli za jeden provaz a nìjakých napìtí mezi námi bylo opravdu velmi málo.
Mìli jsme kadý svùj vlastní vnitøní
mylenkový prostor a po celou dobu naeho manelství jsme se uèili neuzurpovat jeden druhého. Mohli jsme se proto

oba svobodnì rozvíjet a ona jako paní
domu navíc dávala pøednost vytváøení
dobrých mezilidských vztahù pøed penìzi, co bylo pro mne v mém vlastním
rozvoji klíèové. Nìkteré nae spoleèné
práce lze spatøit na webových stránkách
drevorezby.webpark.cz. Musím jetì
dodat, e oba synové, Matìj a Ondøej
jsou dospìlí, take mùj údìl vdovce není
tragický ve srovnání s mladými vdovami
a malými sirotky
Pøijít na nápad a realizovat ho,
není urèitì jednoduché, mohl by jste
nám prozradit, kde hledáte inspiraci?
Dnení opravdu iroký zábìr (figurální výjevy a té hebrejské texty) se vytváøel velmi pomalu. Základní inspirací
jsou biblické texty i v hebrejtinì, i rùzné komentáøe biblických textù, a samozøejmì umìlci jako Donatello, Giotto, El
Greco, Jan Zrzavý, Nazarénská kola,
Frantiek Bílek, A. Rodin, Hans
Arp .. Zhruba od roku 1987 se zaèal
naplòovat postupnì takový sen: toti mít
svùj vlastní rukopis. V letech 1978 a
1987 jsem práce vìtinou rozdával pøátelùm a známým, v letech 1988 a 1989
dolo k èásteèné profesionalizaci a od
roku 1990 jsem zùstal definitivnì doma
na plný úvazek v rámci ivnosti, protoe
rejstøík prací u byl dostateènì iroký pro
obivu.
Jak vypadá vá pracovní den?
Nejdùleitìjí je ráno vstanout, poruèit si a jetì se poslechnout. Pøes den se
pracuje s rùznými pøestávkami do pùl
osmé veèer (døíve to bylo i do desíti veèer). Tak to probíhá od pondìlí do soboty, v nedìli bohosluba u nás v kostele,
návtìvy pøátel. Souèasnì je nutné prùbìnì studovat rùzné texty, komentáøe
Na televizi koukám zøídkakdy. Je nutné
být poøád doma, a cvièit koncentraci,
s mým povoláním souvisí vlastnì více
èinností najednou a to samotné dláto u
je pouhý dùsledek. Rozhodnì nestaèí mít
jakési ikovné ruce. A je to samozøejmì o tom nejvìtím daru, který jsem obdrel od Nejvyího, je to dar vùle a teprve od nìj se odvíjí ve ostatní.
Na èem nyní pracujete?
Nyní pracuji na Obìtování Izáka. Je
to velké téma a fascinující jsou ovem
pøísluné rabínské komentáøe. Hned poté
musím realizovat hebrejské texty, poøád
se nìco dìje
Jak trávíte svùj volný èas (koníèky,
hobby)?
Od roku 1996 sice uívám jako místní dopravní prostøedek kolobìku, na ní
se najezdí pøes devìtset kilometrù roènì,
ale není to pøímo nìjaký koníèek. Ten
Pokraèování na str. 8
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Rozhovor s øezbáøem Vladimírem Ptaszkem
Dokonèení ze str. 7
spoèívá v jiné aktivitì. Po smrti své eny jsem zaèal znovu békat, chci øíct zpívat tak nìjak dùslednìji. Zpívám v kostele
almy a u obèas i nìjaké sólo. Zpívám kadý den na høbitovì
u náhrobku své eny a vdy jednu skladbu i pro ostatní due,
aby jim nebylo smutno. Od poèátku svého vdovství jsem si takhle zpevòoval psychiku a jsem za to odmìòován na více zpùsobù. Po sedmi mìsících se mi definitivnì otevøel hlas a já u nemám vnitøní bolest. Je moná dobré dodat, e moje ena
milovala hebrejské písnì, a proto i dnes na høbitovì zpívám
hlavnì hebrejsky. Podaøilo se mnì dát dohromady recitál hebrejských písní s vlastním kytarovým doprovodem a první oficiální vystoupení bude v Tøinci 22. 7. a dalí vystoupení budou
následovat po prázdninách. Nyní u vím, proè mám podle
150. almu chválit Hospodina, nebo i v tìch pradávných dobách mìli lidé starosti a stresy, a zbavovali se jich právì zpìvem. Opìt jsem nic nevymyslel, pouze jsem se nechal tímto pøíkladem inspirovat.
Za socialismu jste pracoval jako stìhovák, kotelník.
Mohl by jste se o tomto období krátce zmínit?
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Pùv. povoláním vyuèený jako fotograf, jsem posléze pracoval
vlastnì jako vykladaè vagónù s nábytkem, a kdy mnì nechtìli
zvednout plat, pøealtroval jsem do kotelny, kde jsem zùstal dokonce roku 1989. V tomto dìlnickém období jsem mìl velké
tìstí na nìkolik charizmatických lidí z opozice, kteøí mnì a mé
enì vlastnì pomáhali formovat zásadní ivotní postoje. Mnì
vdycky manuální práce bavila, take jsem netrpìl nìjakou
újmou a navíc jsme se enou byli více vnitønì svobodni.
Proè jste po revoluci nevstoupil do politiky?
Tato otázka je èásteènì zodpovìzena v pøedchozí odpovìdi.
Mohu pouze doplnit, e jsme chtìli spoleènì s mou enou oba
si splnit po osmdesátémdevátém svou dávnou touhu být nezávislými umìlci. A to se nám povedlo. Politika je ryze duevní,
nesmírnì zodpovìdná práce a já vùbec nevím, jak by se mìla
úèinnì vykonávat.
Co by jste chtìl vzkázat naim ètenáøùm.
Jestli máme dosáhnout nìjaké kvality ivota, nezbývá nic jiného, ne vekeré starosti a pøekáky, které nám Vemohoucí posílá
do cesty, pojmout jako opakované výzvy. Jinými slovy: dobré je
pouze to, co je poøád do kopce, proti vìtru, proti deti Vdy se
mi znovu vybavuje výrok Jana Pavla II.: Jedinì putováním proti
proudu lze dojít k prameni.
Rozhovor pøipravili
Jitka a Petr merdovi

Závody v lovu kapra

ré výbor pøipravil spolu s obèerstvením
pro závodící a pøíznivce rybáøského
sportu.
Závod, kterého se zúèastnilo celkem

výbor kadý rok u pøíleitosti
Mezinárodního dne dìtí a má u mládee
velký ohlas. Øada z nich nemohla dospat
rána a byla u vody ji pøed pøíchodem organizátorù závodu. V prùbìhu závodu,
kterého se zúèastnilo celkem 22 mladých
rybáøù pøipravil výbor pro mladé závodníky obèerstvení.

70 rybáøù byl ukonèen ve 12:00 s celkovým úlovkem 32 kusù kapra. Mezi nejúspìnìjí rybáøe patøil pan Kalivoda
Karel z Brna s úlovkem 7 kusù kapra
o celkové délce 333 cm, který obsadil
v závodì 1. místo.
Po vyhláení výsledkù a rozdání cen se
úèastníci zaèali postupnì rozjídìt ke
svým domovùm a øada z nich vyuila
monosti odnést si uloveného kapra domù.
V nedìli 5. 6. v 7:00 závody pokraèovali a tentokrát se do soutìe zapojili
mladí rybáøi do 15 let. Tuto soutì pro
mladé èleny místní organizace poøádá

Po ukonèení soutìe a seètení výsledkù bylo shledáno, e mladí rybáøi úlovkem 17 kusù kapra dosáhli lepích výsledkù na poèet zúèastnìných, ne
v pøedchozím dni jejich starí kolegové.
Na 1 místì se umístil Sova Martin
úlovkem 3 kusù kapra v celkové délce
142 cm.
V prùbìhu obou akcí rybáøùm poèasí
pøálo a pro velký ohlas vech pøíznivcù
rybáøského sportu bude výbor MO
i v pøítích letech v této èinnosti pokraèovat.
Zapsal Kupka Frantiek
hospodáø MO KOVALOVICE

V soboru 4. èervna se v èasných ranních hodinách zaèali k vodní nádri
v Kovalovicích sjídìt vyznavaèi sportovního rybolovu, aby se utkali v ji tradièním závodì v lovu kapra. Na tomto
mimopstruhovém revíru, který má název
Kovalovický potok 1, ji od roku 1992
hospodaøí MRS MO KOVALOVICE.
Výbor organizace se pro velký ohlas,
který mìly závody v minulých letech, rozhodl pro uspoøádání závodu i v letoním
roce. V prùbìhu týdne pøed vlastním závodem byly do nádre nasazeny 4 q kapra
v kusové hmotnosti 2,5 kg, nebo pùvodní obsádka, která byla do revíru nasazena
na jaøe byla ji znaènì odchytána.
Poslední den pøed závodem byl proveden úklid kolem nádre a byla oznaèena
èísly jednotlivá místa pro závodníky.
Ráno v 5 hodin zaèal zápis jednotlivých úèastníkù závodu, kteøí se po vybrání lovebního místa a zaplacení startovního poplatku rozeli na svá
stanovitì a zaèali s pøípravou vlastního
rybolovu.
V 6 hodin výstøel odstartoval sportovní klání na jeho regulernost dohlíela
ètveøice rozhodèích, kteøí byli vybaveni
speciálními mírami na zmìøení ulovených kaprù.
Do hodnocení se poèítal kapr, který
dosáhl míry 45 cm.
Zanedlouho po startovním výstøelu ji
dolo k prvním úlovkùm kapra a následnému mìøení a zápisu ze strany rozhodèích.
V blízkosti hráze se ji od èasných
ranních hodin opékalo na roni sele, kte-
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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

Záznamy z II. svìtové války
(4. díl)
Dne 27.dubna pøijelo do obce na sta koní, vozù a aut. Byli
jich plné domy, mlaty a zahrady. Auty se jezdilo po zahradách
pøes stromy. Lid byl schován v krytech a oni kradli a rabovali
co kdo potøeboval. Brali co se jim hodilo, co jim pøilo pod
ruku a lid nesmìl ani muknout, jen si vybádali vaøit slepice a
vajíèka. Hospodynì musely jenom vaøit a sotva pojedli jedni a
odjeli, pøijeli druzí, kterým zas museli vaøit. Jetì to bylo horí s koòmi. Kradli pro konì jetelinu, oves, kukuøici. Brali briky,
vozy, øemeny, postroje a kdyby jim rolník byl nìco øekl, kadého chtìli hned zastøelit. Kdy nìco brali a lidé se bránili, tak øíkávali, e za nás bojují. Nejhorí pro nás byl den 27. dubna,
obec byla v jednom kouøi a lid byl schován v krytech a oni rabovali. V noci 28. dubna odjeli a lid byl umoøen.
Dle rozkazu pokraèuje kopání zákopu po celý den a do
noèních hodin, nìkde a do rána. Druhého dne musely být vojsku dodány pytle nakrouených brambor. Zajímavou ztrátu
oznámil obèan p. merda Vincenc è.p. 5, kterému byla odcizena blùza hasièského velitele, pytel na obrok zvaný pucajk a
pytel melasového krmiva. V zahradách za mlaty byla ukryta
dìla smìøující hlavnìmi k lesùm. Èasto se z nich støílelo a
domy v okolí se otøásali. Vojáci sobì vaøili vajíèka a èaj, a tak
k dìlání ohòù pálili ve, co jim pøilo pod ruce. A lidé se na nì
mohli jen dívat. Ponìvad cesty u silnic byly zataraseny, jezdili vojáci vude tam, kde se dalo, a lid, jako v kadé válce, musel poslouchat a posluhovat.
Koneènì mír?
A 1. kvìtna pøila zpráva, e se Nìmci vzdali a obèané byli
vyzváni, aby vyvìsili prapory. Od rána toho dne hrála po obcích
hudba na oslavu vítìzství. Vojáci ji oslavovali mohutnou støelbou do oblak. Dle dalího sdìlení byli obèané vyzváni, aby nìjaké krmivo a jetel odevzdali ve prospìch vojska. U p. Neuila
Vincence è.p.148 byl poráen dobytek a maso z nìj dodáváno
ve prospìch vojska. Poráky provádìli: p. Valehrach Adam è.p.
96, p. Vlach Frantiek è.p. 77 a p. Havlíèek Václav è.p.18.
V domì u p. merdy Vincence è.p. 5 jsou ubytováni vojentí
oféøi s auty ji 10 dní. Musí jim být vaøeno maso a drùbe.
K tomu zakusují cibuli, na to nalijí k pití pùl sklenice lihu a ve
zapijí vodou.
Odjezd vojska Rudé armády z obce.
Dne 3. kvìtna odjelo vojsko RA z Kovalovic, kdy pøed odjezdem byli sebráni konì a povozy. U budovy koly byli pochováni tøi sovìttí vojáci a dva dùstojníci. Jejich pohøbení doprovázela vojenská pocta. Toho dne 3. kvìtna 1945 se mìly
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z Kovalovic è.p. 5 v nìm upracovanou selskou
rukou zanechal na 35 stránkách svìdectví té
kruté doby nejen pro svoji rodnou obec, ale pro

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

odevzdat vechny radiopøijímaèe u p. Drápala Josefa, nikdo nevìdìl proè. Pracovníci nové lidosprávy chodí po domech a zajiují výkup prasat na zabití. Nabízejí 20,- Kè za 1kg.
Pøíchod rumunského vojska
Dna 5. kvìtna 1945 pøijelo do Kovalovic mnoho vojska rumunské armády, která osvobozovala východní Moravu od nìmeckých vojsk. Byla to armáda spojená s Rudou armádou.
Vojsko tvoøila pìchota doplnìná koòmi.Také oni potøebovali
dobytek krmit a tak pro zajitìní krmení dìlali vechno. Dle
oèitých svìdkù kradli kosy a vozili fùry tehdy ji zelené píce
rostoucí kolem vesnice. P. Bendovi Frantikovi è.p. 1 sesekli
pùl zahrady jetele. Rumunským vojákùm nikdo nerozumìl.
Dne 9. kvìtna 1945 v ranních hodinách rumunské vojsko
z obce odjelo. Hned bylo bubnováno, e vichni mui od 18 do
35 rokù musejí jít zahrnovat zákopy. Toho dne ve 14 hodin odpoledne pøila zpráva, e byl podepsán mír. Lidé byli vyzváni,
aby vyvìsili prapory a nepracovali.
Oslavy osvobození  konec války.
Bubnováním a následným hláením byli obèané vyzváni,
aby se ve veèerních hodinách dostavili s lampiony ke kole.
Obyvatelé Kovalovic se tam seli a prùvod chodil po vesnici.
Byla provolávána sláva Dr. Eduardu Beneovi a Stalinovi. Dne
10. kvìtna 1945 mìl pohøeb kovalovický obèan p. elezný
Jarolím è.p. 80, krejèí. Zemøel ve vìku 56 let. Dne 12. kvìtna
1945 mìl kadý obèan pøihlásit vechen dobytek a drùbe u p.
Havlíèka.
Pøíjezd Dr. Eduarda Benee do Brna.
Dne 12. kvìtna 1945 v ranních hodinách obecní bubeník p.
Havlíèek sdìloval obèanùm, e toho dne kolem 3 hodiny odpolední pojede kolem naí obce po státní silnici od Slavkova do
Brna, prezident republiky Dr. Eduard Bene. Obyvatelstvo je
vyzýváno k hojné úèasti na vítání. Brno pøíjezd prezidenta vítalo mnostvím praporù a mohutnou oslavou.
Se svými koòmi se do rodné obce vrátili z fronty p. merda Josef è. p. 3, Kobliha Frantiek z Vin. umic pøijel s koòmi
p. Filipa Bohumila è.p. 6 a p. merdy Adolfa è.p. 107.
Hlídky v obci  krádee.
V kadé obci jsou ustanoveny hlídky muù pro pøípady
vzrùstajících krádeí. Do pùlnoci hlídá obec 10 a po pùlnoci
dalích 10 obèanù. Dne 14. kvìtna jsou mui opìt voláni
k úèasti na zahrnování zákopù. Toho dne si mohli zájemci objednat kukuøici na sázení a rolníci si mìli prohlíet a rozdìlovat
konì, které zde z doby války zùstali. lo o konì zranìné. Ti
hospodáøi, na které se pøi rozdìlování nedostalo, mají monost
si zvíøata zajistit v Brnì.
Pokraèování pøítì
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Pohledy do historie

VODOROVNÌ: A. Tekutina; druh kávy; vodní pták; èást celku.B. Listnatý strom; okrasa jelena; mzdy.- C. edivá; samec ovce;
hrnèíøská hlína.- D. Druh pepøe; jetìr; polibek (slovensky); planetka.- E. Tohle; tajenka; sportovní zkratka.- F. Nástrahy; setniV letech 1910-1946 pùsobil v naem okolí ...(viz tajenku), èeský
na; navléci boty; proud.- G. Øídká tkanina; pøední strana mince;
lesnický odborník, myslivec a kynolog, zakladatel Èeskoslovenkonèetina.- H. enské jméno; kypøiti pluhem; ponoøení.- I. Tímto
ské myslivecké jednoty.
zpùsobem; krabka u pluhu; ukazovací zájmeno; èeský herec.
SVISLE: 1. Bodavý hmyz; milostnì touit.- 2. Semeno k setí;
kornoutice.- 3. Divadelní umìlkynì; zmatený èlovìk.- 4. Jaká
(slovensky); plavidlo; souhlas.- 5. Znaèka miliampéru; zpívat
bas.- 6. Hra se zpìvy; oznaèení èeských letadel.- 7. Nádoba na
vodu; druh papouka.- 8. Upravovat výklad.- 9. Lov; domácky
Albìta.- 10. Slovenská øeka; barvitost.- 11. Køeè (lékaøsky);
pøedloka.- 12. Pobídka; popravèí; hrob.- 13. Moøská vydra;
1000kg.- 14. Useknout; dravý pták.- 15. Chlapec; podnik
v Trutnovì.
Pomùcka: Ate, ava, spazmus, Uh.
Reení tajenky z minulého èísla: MATOU SCHAFFER
Autor Ing. Ladislav Majer

Nai jubilanti

PRODÁM - KOUPÍM

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
ÈERVENEC, SRPEN, ZÁØÍ
Jméno
È. p.
merdová Rùena
107
Lvová Marie
86
Jaek Antonín
184
Sekvenc Oldøich
148
Homolová Zdenka
63
merdová Hedvika
3
Hlavatý Bohumil
162
tarková Marie
160
merdová Marie
80

Vìk
98
95
80
75
75
75
60
60
60

Nar.
30. 8. 1907
24. 7. 1910
5. 9. 1925
14. 7. 1930
25. 8. 1930
10. 9. 1930
25. 9. 1945
11. 8. 1945
28. 8. 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.

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. 544 251 042.

NABÍDKA
Psací stroj elektrický AEG
Stojánková baterie - páková
Ve zachovalé, cena dohodou
na tel. èísle:
541 153 201 - dopoledne

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

Vae redakce

Vítáme
do ivota
merdová Barbora
Sukovatý Patrik
Filip Luká
Andrysíková Elika
Sedláèek Tomá

12. 3.
19. 4.
1. 5.
4. 6.
24. 6.

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).

