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Váení spoluobèané,
letoní rozmarné léto je nenávratnì pryè, zaèíná období
dlouhých veèerù, èastých plískanic a mlhavých dnù. Je to ta
nejlepí doba na rekonstrukci el. vedení. Jistì jste zaregistrovali, e avizované práce na vedení NN ve spodním
konci obce ji zaèaly. Proè dolo k posunu termínu, jsem informoval v minulém vydání zpravodaje, nezbývá nám, ne se
smíøit se skuteèností, e budeme v dobì od 8.00  15.00 obèas
bez proudu. Za zpodìní celé akce rozhodnì nemùe firma
VMS elektro, spol. s r. o., tato firma byla vybrána energetickou spoleèností E.ON (investor) pro provedení montáních
prací na el. vedení. Aby nedocházelo zbyteènì k vypínání el.
proudu v celé obci, rozdìlila firma VMS elektro, spol.
s r. o. práce na nìkolik etap. Zaèíná se rekonstrukcí sítì ve
spodní èásti obce, která je napojena na transformátor
U Mostu (vedle Kousalového). Jedná se o èásti obce

Veleovská, Pøíhon, Broïák, Druhá strana a k ulièce Spojka,
Draka a èást Vin. umic. Po skonèení opravy urèitého úseku
vèetnì transformátoru bude provedena tímto stejným zpùsobem oprava úseku napojeného na trafo U sadu a horní èást
obce napojená na trafostanici Potoèiny. O vypínání el. proudu v urèitém úseku budou vichni obèané v pøedstihu informováni. Vzhledem k tomu, e souèasnì s rekonstrukcí el. vedení bude provedena i rekonstrukce místního rozhlasu, bude
informovanost obèanù zajitìna náhradním zpùsobem - formou vývìsek. Zvolili jsme tøi místa: vývìska naproti koly
u aut. èekárny, prodejna potravin Velpek, drogerie-papír paní
Blahová, popøípadì informace v kabelové televizi. Chtìl bych
upozornit ty obèany, kteøí si naplánovali zemní pøípojku, aby
v momentì kdy pracovníci postaví nový betonový sloup, mìli
nachystaný výkop na poloení kabelové pøípojky. V pøípadì
Vaich dotazù jsme na OÚ k dispozici na tel. èísle: starosta 544 226 746 nebo adm. pracovnice 544 226 009, popøípadì
vedoucí èety firmy VMS p. Hrstka (tel. na vyádání na OÚ).
Tato rekonstrukce el. vedení v celé obci by mìla být ukonèena koncem prosince.
V mìsíci srpnu probìhl výbìr dodavatele pro zpracování
projektu domovních pøípojek splakové kanalizace v obci
Kovalovice. V tìchto dnech ji projektanti navtìvují Vae
domy a zpracovávají pøipojení nemovitostí do hlavního øádustoky splakové kanalizace. Zastupitelstvo obce se rozhodlo
tuto projektovou dokumentaci domovních pøípojek vèetnì vyøízení stavebního povolení a úhradu správních poplatkù vem
majitelùm rodinných domù zaplatit. Jedná se o èástku
cca. 400 000,- Kè. Poèítejte s tím, e kadý majitel nemovitosti bude vyzván k návtìvì OÚ k podepsání ádosti o stavební povolení pro kanalizaèní pøípojku.
Samotný projekt pod názvem lapanicko-Èistá Øíèka
a Rakovec v tìchto dnech obdrel od Evropské komise registraèní èíslo a ve nasvìdèuje tomu, e dotace z Fondu soudrnosti by mìla být pøiznána. Pravdìpodobná dotace z EU do
75%, 5% fond ivotního prostøedí ÈR, zbytek hradí obce. Pro
obec to bude znamenat splácení dlouhodobého úvìru. I kdy
se zdá samotná realizace splakové kanalizace poøád jetì
vzdálená (rok 2007/8), je tøeba se na tuto akci pøipravovat ji
dnes. Nejèastìjí otázka zní: kolik a co budu platit? Co se týká
domovní pøípojky je situace taková, e veøejná èást pøípojky,
která bude hrazena z dotace bude ukonèena 0,5 m za obrubník
chodníku. Kde chodník není, poèítejte prùmìrnì 4 m od hlavní stoky. Od tohoto nápojného místa si pøípojku k nemovitosti hradí kadý vlastník sám. Není ve finanèních monostech
obce stavební práce pøípojky hradit vem obèanùm. Proto je
potøeba ji teï poèítat s pøedbìnými výdaji: revizní achtice
cca. 3-4 000,-Kè (moná mnostevní sleva), metr potrubí
DN 150 mm cca 160,- Kè, výkopové práce cca. 400,-Kè/hod.
Práce na rekonstrukci elektrického vedení
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(pokud si to majitel nevykope sám), popøípadì protlak pod domem 500,-Kè/m
i s potrubím DN 150 mm. Tyto ceny
jsou prosím dnení a orientaèní.
Pøipomínám, e v samotném domì musí
být oddìleny splakové vody od deových. Do splakové kanalizace musí být
napojeno WC, koupelna, prádelna, døez
nebo umyvadlo, kde se pouívají mýdla
a saponáty. To, jak nejvhodnìji rozdìlit
spoleèné potrubí, si musí kadý dùkladnì promyslet sám.
Moná si teï mnozí z Vás poloí
otázku, proè se vlastnì kanalizace musí
dìlat? Ji pøed vstupem do Evropské unie
se Èeská republika zavázala, e budou
vechny obce odkanalizovány do roku
2010. Pro obce do 2000 obyvatel získala
ÈR výjimku na dalích 5 let. Podle tohoto výkladu by se naí obce ustanovení
o velikosti obce netýkalo. Za kategorii
velikostního sídla se vak pro zaøazení
poèítají i aglomerace tj. obce, kde vzdálenost od krajní zástavby je mení ne
200 m, co je v naem pøípadì návaznost
na Vinièné umice a Pozoøice. Z toho dùvodu patøí tedy i nae obec do kategorie
obcí, pro které platí rok 2010. Pokud nebudou obce v tomto termínu odkanalizovány, budou platit vysoké poplatky za
zneèiování tokù a dále hrozí tìmto obcím stavební uzávìra.
Vím, e tento èlánek dnes nebudete
èíst z radostí a nadením, ale myslím si,
e je zapotøebí se na tyto akce dostateènì pøipravit. Je nutno pochopit, e obecnì platí zásada, kdo nìjakým zpùsobem
zneèiuje ivotní prostøedí (vodní
toky), musí toto zneèitìní odstranit.
Milan Blahák, starosta obce
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Výpis z usnesení è. 3/2005

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 13. 6. 2005
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno 9, je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Kotvrdová Jiøina, ovìøovatele zápisu: Ing. Stanislav
Honek, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
- bere na vìdomí: zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
- informaci o rekonstrukci el.vedení v obci, projednání jednotlivých poadavkù obèanù s projektantkou E.ONu.
Schvaluje:
- nákup bubnové sekaèky na trávu
- sluební cestu pìti èlenù ZO do Rakouska  prohlídka pøírodních koupali
- rozpoètová opatøení dle pøílohy
Povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
Milan Blahák - starosta

Výpis z usnesení è. 4/2005

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 24. 8. 2005
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno 7, je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Kotvrdová Jiøina, ovìøovatele zápisu: Ing. Stanislav
Honek, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:- dodavatele projektu domovních pøípojek splakové kanalizace v obci
Kovalovice firmu  EC envikonzult s. r. o. Suilova 11 Brno
Povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
Milan Blahák - starosta

inzerce
V dnení dobì plné zvratù a neèekaných sociálních nejistot, kadý touí po
jistotì, na kterou se lze spolehnout. Je
nám u jasné, e se o svoji budoucnost
budeme muset postarat kadý sám. Ale
jak najít správnou instituci v dnení iroké nabídce, která je schopná nabídnout jistotu a dobré zhodnocení naich
úspor? Kdo poradí fundovanì a bez
ohledu na to, e musí udat urèitý produkt své spoleènosti?
Øeení existuje! Od kvìtna letoního
roku zaèala v Pozoøicích úspìnì pracovat nezávislá finanèní spoleènost AWD
a její pracovníci vám rádi pøispìchají na
pomoc. Pomohou vám orientovat se ve
vech finanèních produktech jako je po-

jitìní, spoøení, úvìry, hypotéky a leasingy, to ve pro soukromé osoby i podnikatele a velké firmy. Ukáou vám vý-

hody i nevýhody produktù, je nabízí
ná trh. Jsou schopni vám nastavit øeení na míru tzn. takové, které vychází
z vaich konkrétních moností.
 Umíme vyøeit úvìry i tak, e na tom
jetì vydìláte!!!

 Umíme poradit tak, e na svùj dùchod
nebudete platit celý svùj ivot, ale tøeba jen 10 let místo 40 rokù, a to u je
velký rozdíl!!!
 Umíme vybrat z celého trhu nejlepí
produkty jen pro Vás!!!
 Umíme pracovat se smlouvami, které
jste ji uzavøeli a vybrat z nich uitky!!!
 Jsme pøipraveni Vám pomoct ve vech
oblastech, nejen rodinných, financí!!!
 S námi také porozumíte a vydìláte!!!
S dùvìrou se proto obracejte na nai
kanceláø v Pozoøicích na Mìsteèku 248
(bývalá èistírna), kde se na Vás tìí nai
pracovníci Jan Hodaò mladí a Marie
Hodaòová dennì od 917 hod.
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Rozhovor na téma veøejné koupalitì
V minulém èísle zpravodaje jste se mohli doèíst o plánovaném veøejném pøírodním koupaliti  Za mlýnem.
Vzhledem k tomu, e tato pøírodní koupalitì si zatím u nás v Èesku nechávají
budovat pouze soukromé osoby, navtívilo obecní zastupitelstvo nìkolik tìchto veøejných koupali v Rakousku., kde se mohlo seznámit s danou problematikou.
Urèitì kadého z nás napadá spousta otázek a moná i pochybností o realizaci tohoto projektu. Proto jsme oslovili pana Ing. Vojtìcha Doleela  odborníka na vodní díla a poloili mu nìkolik otázek.
Pane inenýre, mohl byste nás seznámit, èím se vae firma zabývá?
Bìhem vývoje dolo k urèité specializaci a v souèasnosti se nae èinnost zamìøuje témìø výhradnì na stavbu vodních nádrí. Stavíme nádre okrasné,
rybochovné, závlahové i drobnìjí vodní prvky. Okrasné nádre se velmi èasto
spojují s moností plavání a nahrazují
tak venkovní bazény. Jejich pøírodní
charakter umoòuje citlivìjí zapojení
do okolního prostøedí a díky tomu mohou být kombinovány s dalími vodními
prvky jako jsou potùèky nebo kaskády
a nabízejí tak irí vyuití ne klasické
koupací bazény. Voda je vìtinou
ústøedním motivem a stojí za poctivé
promylení estetické kompozice i funkènosti.
Mùete nás krátce seznámit na jakém principu pøírodní koupalitì
funguje?
Vechny pøírodní biotopy fungují na
stejném principu. Prvním pøedpokladem
funkènosti biotopu je nízká hladina ivin ve vodním prostøedí uzavøeného
systému. V nìm je upøednostòována
spotøeba rozputìných ivin vyími
rostlinami, tedy rostlinami pøevánì pobøení vegetace, ale i rostlinami ponoøenými a plovoucími. Rostliny, jako koneèní konzumenti jsou v biotopech
nezastupitelné. Nejvýznamnìjí roli
v èinnosti biotopu vak hraje správný
pomìr mezi objemem vody v biotopu a
objemem pobøeních zón. Jednotlivé
proporce - volná voda a regeneraèní
zóny, lze vytvoøit v rámci jedné nádre
nebo pokud to prostor neumoòuje vybudováním pøídavné regeneraèní nádre. Funkènost biotopu lze podpoøit také
vhodnì postaveným potokem. Pokud
nemáme dostatek prostoru k vybudování pobøeních zón nebo pøídavné nádre, je nutné vloit do cirkulaèního okruhu filtraèní zaøízení. Øeèené se týká
meních koupacích a okrasných biotopù. U veøejných koupacích biotopù
nebo u biotopù s vyí zátìí koupání je

zaøazení alespoò mechanických filtrù
nezbytností.
Pokud není potøeba k udrení èistoty vody chemie, co ji nahradí?
Vechny chemické pøípravky pouívané v bazénovém provozu slouí potlaèení èinnosti mikroorganismù, sinic
a øas. Vìtina lidí se ji setkala s rychlou
zmìnou kvality vody, pokud v pozdním
létì zastaví dávkování uvedených pøípravkù. V bazénu dochází k rychlému
rozvoji sinic a následnému zezelenání
vody. Jedná se o zcela pøirozený jev biologické aktivity planktonních organismù, které vyuívají ve vodì rozputìné
iviny. V biotopech naopak vyuíváme
maximálního rozvoje mikroorganismù
a vyích rostlin ke sniování a kontrole
ve vodì rozputìných ivin. Tato cesta
spolupráce pøináí dlouhodobì udritelnou kvalitu vodního prostøedí bez pouití razantních chemických pøípravkù.
Na veøejná koupalitì jsou pøísné
hygienické pøedpisy. Vztahují se tyto
pøedpisy i na veøejná  pøírodní 
koupalitì?
Hygienické poadavky na jakost
vody v pøírodních koupalitích upøesòu-

Pøírodní koupalitì u Salzburku v Rakousku

je vyhláka MZ 135/2004 Sb. platná od
1.4. 2004, která se zabývá metodami
hodnocení vhodnosti vody ke koupání.
Mezi nejvýznamnìjí hodnocené ukazatele patøí míra výskytu sinic a mikrobiologické ukazatele výskytu koliformních
bakterií a enterokokù. V biotopech se
výskyt sinic a bakterií dá pomìrnì dobøe kontrolovat. Sinice jsou vìtinou prùvodním jevem nesprávnì nastavených
pomìrù v biotopu.
Jsou potøeba k udrení rovnováhy
ve vodì i ryby?
Ryby nejsou pro funkènost biotopu
nezbytné. Vìtí úlohu hrají v meních
biotopech pøi redukci komáøích larev.
U vìtích koupacích biotopù plní stejnou funkci skimmery  plovoucí hladinové sbìraèe, které navíc dobøe uklízí
nafoukané neèistoty z hladiny.
Na závìr co byste vzkázal naim
ètenáøùm?
Veøejný koupací biotop znamená
velmi pøíjemné koupání v pøírodní vonící vodì, bez chemických pøípravkù, které mohou vyvolávat alergické reakce.
Abychom toho dosáhli a tento stav udreli, je nutné o biotop peèovat a reagovat na zmìny, kterými prochází. Péèe
vychází z trvalé údrby bøehových porostù, kontroly a údrby cirkulaèního
systému.
Celý vztah a péèe by mìl vycházet
z úcty a respektu k vodì. Bez mnoha
vìcí se obejdeme, ale bez vody ne.
Rozhovor pøipravili
Jitka a Petr merdovi
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Co mùeme udìlat pro èistou vodu v øekách?
Hlavní pøíèinou pøemnoení sinic ve
vodních nádrích je zvýený obsah minerálních ivin rozputìných ve vodì. V pøípadì sinic se jedná pøedevím o fosfor ve
formì fosfátu.
V nemalé míøe jsou fosfáty obsaeny
v pracích prostøedcích, z nich se pøi praní
fosfát dostává do splakových vod. Fosfor
lze ze splakových vod èásteènì odstranit
v èistírnì odpadních vod, ovem to lze pouze v èistírnách s terciárním stupnìm èistìní. Vìtina ÈOV v ÈR tento stupeò èistìní
nemá a v øadách pøípadù není odpadní voda
èistìna vùbec. Tedy fosfor se z vaeho pracího práku dostane a do pøírodních vod,
kde nemalým dílem pøispìje k rozvoji toxických sinic. Takto mùe na prací práky pøipadat a polovina celkového zneèistìní fosforem !!!
 Jak mùe kadý z nás osobnì ovlivnit èistotu vody?
Nejjednoduím zpùsobem, jak mùe
kdokoliv z nás osobnì ovlivnit èistotu
vody, je pøedevím zodpovìdná volba pracího práku. Doporuèujeme pøedevím vyhýbat se extrémnì levným pracím prostøedkùm.. Extrémnì levné prací práky jsou
vlastnì drahé. e je to nesmysl? Není.
Kdy uváíme, e práek pere témìø
stejnì jako voda a navíc pokozuje prádlo i praèku, jsou i malé poøizovací èástky vyhozené peníze.
Úèinnost praní v èisté vodì je 51 %, nìkteré hodnocené prací prostøedky nedosáhly ani úèinnosti 60 %, co znamená, e si se
pínou neporadí ani náhodou.
 Jaké prací prostøedky nekodí èlovìku ani pøírodì?
Doporuèujeme upøednostnit tekutý prací
prostøedek pøed sypkým. Sypký zùstává
v látce, je prakticky nevymáchatelný, pùsobí tedy neustále na nai pokoku. Asi bychom své dítì tìko vykoupali v práku na
praní, pøesto to pouíváním vìtiny sypkých
pracích prostøedkù dìláme. Staèí, kdy se
dítì zpotí, a agresivní lázeò je pøipravena.
Dùkaz: podívejte se, jaké mnoství pracího
práku zùstává na látce po vyprání. Nejlépe
to mùete vidìt na èerné látce.

Jestlie si vybíráte mezi fosfátovými, zeolitovými a mýdlovými pracími prostøedky,
doporuèujeme upøednostnit mýdlové.
Fosfáty  jsou zdrojem poruení rovnováhy v povrchových vodách  tzv. eutrofizace. Zvýení koncentrace fosforu a dusíku, co jsou prvky pøítomné ve fosfátech,
umoòují pøemnoení vodních zelených
organismù  øas a sinic  tedy tvorbu tzv.
vodního kvìtu. Tyto zelené organismy pak
spotøebovávají vodní kyslík, který pøi jejich pøemnoení nestaèí. Dochází k postupnému odumírání nedostateènì ivených organismù a následnému rozkladu. Výsledek
 zelená zapáchající voda, která pøi èistìní
ucpává filtry, hnilobné mikroorganismy
pronikají do pitné vody, èím vzniká nebezpeèí kontaminace i s odpovídajícími následky pro uivatele. Dalí nepøíjemnou
skuteèností je zaplevelení stacionárních
vodních ploch  pøehrady, rybníky  zeleným povlakem ji poèátkem léta, který
znemoòuje pøírodní koupání  vodní øasy
a sinice mohou u citlivých osob zpùsobovat alergické reakce nebo i váné pokození zdraví. Je známo mnoho pøípadù, kdy
dolo u zvíøat pijících vodu obsahující sinice k úhynu. U jste se nìkdy napili vody
pøi koupání? Víte, e nejvíce dochází k polykání vody pøi plavání u dìtí?
Zeolity - nahradily v nìkterých pracích
prostøedcích fosfáty. Po chemické stránce
se jedná o hlinito-køemièitany. Zeolity
svým sloením nejsou zase tak dobré na
praní jako fosfáty, potøebují dalí pomocné
látky, které jsou biologicky rozloitelné.
Navíc nejnovìjí výzkumy ukázaly, e zeolity mohou v pøírodì uvolòovat tìké kovy,
o kterých je známo, e patøí mezi jedovaté
nebo rakovinotvorné látky.
Ideální pro praní je pouívání prostøedkù, které disponují národní nebo evropskou
znaèkou pro ekologicky etrný výrobek. Je
ponìkud naivní uvìøit výrobcùm, e právì jejich
produkt je ekologický.
Jediné oficiální ekoznaèky vypadají takto:
Pøipravila Eva Pánková

abka anetka

,,Narodila jsem se proto, abych spoleènì s vámi pomohla vyèistit nae pøehrady a rybníky od sinic, které nás dusí a svìdí a od
tìkých kovù,které nám zkracují ivot. Jediná monost, jak mùeme ukázat
ostatním lidem, e je v naich spoleèných silách vrátit do naich øek ivot, je zaèít u sebe. Jestlie chcete zmìnit své návyky a zaèít pouívat výrobky, které nekodí vám ani pøírodì, mùete mì zkontaktovat:
Eva Pánková, tel.: 732 931 438, e-mail: eva.veverka@volny.cz
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Nìkolik informací o èinnosti TJ Sokol Kovalovice
Prázdninovou èinnost jsme zahájili
5. 7. 2005, kdy jsme
uspoøádali 5. roèník
turnaje v nohejbalu
pro drustva z naí
obce a okolí Kovalovice open 2005.
Zúèastnilo se jej 11 mustev. Jako u
ponìkolikáté zvítìzilo drustvo SEMAMA, Pozdní sbìr se umístil na druhém
a Mercedes Brno na tøetím místì.
Letoní turnaj byl provázen nepøízní poèasí, take tradièní veèerní posezení se
muselo uspoøádat v restauraci Na Tvrzi.
V závìru prázdnin se uskuteènil
v Královopolských Váanech poslední
turnaj ze seriálu Východní konference, které drustvo Pozdní sbìr vyhrálo
a Staøí orli se umístili na 7. místì. V celkovém hodnocení pìti turnajù seriálu se
drustvo Pozdní sbìr umístilo na druhém místì a Staøí orli skonèili ètvrtí.
Dne 3. 9. 2004 se uskuteènil turnaj
ve Vinièných umicích. Ná oddíl postavil jedno drustvo, kterému se podaøilo zvítìzit.
Ve dnech 22.25. 9. 2005 oddíl
uspoøádal víkendový pobyt v Jeseníkách, který se nejen díky pìknému poèasí velmi vydaøil.
Pokud se týká ostatních aktivit, jednota plánovala zaèít v letoním roce
první etapu prací na fasádì sokolovny
(pøední èást). Díky významné finanèní
pomoci obce Kovalovice se podaøilo
tyto práce dokonèit v jedné etapì, take
v souèasné dobì zbývá provedení nátìru, na který nám pøislíbila finanèní pomoc spoleènost Èeskomoravský cement, a.s.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

Turnaj Kovalovice open 2005 dne 5. èervence

Fasáda Sokolovny

Milé hospodyòky!
Jistì se Vám u nìkdy stalo, e
jste donesly z obchodu chleba,
který byl tak dobrý, e ho rodina
celý snìdla a doma nezbyl ani
krajíc. Nebo zapomeneme, e je
státní svátek, je zavøeno a chleba prostì není.
V tom pøípadì není nic jednoduího, ne si takový voòavý, mìkkouèký domácí chléb
upéct.

Suroviny: 4-5 dl vlané vody, 1 mení polévková líce
soli, 1 líce celého kmínu, 3 líce octa, kvasnice (asi 10
dkg), asi 1 kg hladké mouky.
Pøíprava: Do mísy dáme trochu mouky, kvasnice, sùl,
kmín, ocet a vechnu vodu. Necháme kvasnice zkynout, pak
vmícháme zbytek mouky, necháme znovu nakynout. Jednou
pøemícháme.
Pak vyndáme tìsto na vál, vytvarujeme podlouhlou iku
a dáme na vymatìný plech (mastíme pouze pod chlebem).
Necháme nakynout a potom peèeme asi 1 hodinu pøi
200 °C.
Bìhem peèení obèas potøeme vodou.
Dobrou chu pøeje Vìra Blahová
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enáèské hody
Ji podruhé se konaly v sobotu 27.
srpna enáèské hody, pod zátitou
místního hasièského sboru.
I kdy zájem nebyl takový jako
v loòském roce, zúèastnilo se nakonec
11 párù. Poèasí se vydaøilo a po projití
obcí se konala veèer pod májí, v areálu
vedle restaurace, taneèní zábava, i tam
vak nebyla pøíli veliká úèast. K tanci
a poslechu hrála Sivická kapela. V nedìli jsme se probudili do detivého rána,
ale odpoledne se vyjasnilo, a tak jsme si
po úklidu areálu opìt zazpívali.
Bohuel jsme zkonstatovali, e pro
malý zájem se pøítí rok hody asi konat
nebudou. Myslím si, e je to koda, ale
i pøesto dìkuji vem, kteøí se zúèastnili
a vem, kteøí pøispìli k úspìnému prùbìhu, hlavnì Sboru dobrovolných hasièù, který nás i pøes neúspìch podpoøil.
Pøipravila Jiøina Kotvrdová

Co nového
na skautské stezce?
Váení spoluobèané, pøijmìte
nìkolik informací ze ivota
Skautského støediska Pozoøice za
uplynulé období.
Léto je èasem skautských táborù. Letos jejich nae støedisko
uspoøádalo celkem ètyøi. Koncem
èervna jsme na naí hlavní táborové základnì v údolí
Rakovce u Bukovinky postavili tábor pro cca 50 dìtí.
Na tomto táboøiti se postupnì vystøídaly ètyøi skupiny,
z toho dvì nae  pozoøické oddíly skautù, vlèat a dívek a oddíly z Rousínova a Tvaroné. Ochozský oddíl
letos táboøil na základnì boskovických skautù
Randulka u Nìmèic nedaleko Sloupa a mokerský
u Jelenice. Táborù poøádaných naím støediskem se zúèastnilo pøes sto dìtí. Tábory probìhly vesmìs velmi
zdaøile, proto bych chtìl vem vedoucím za jejich slubu dìtem upøímnì podìkovat.
V mìsíci záøí se postupnì rozbíhá èinnost vech naich oddílù. Zahajujeme skautský rok. Také letos oèekáváme pøíchod nováèkù do naich øad. Znovu zveme
do skautského spoleèenství ty, kteøí se nebojí to zkusit
a proít spoustu krásných chvil.
U koncem mìsíce záøí se øada èlenù støediska
chystá na setkání skautù brnìnské diecéze Skautský
podzim, které letos probìhne pod Pálavou v blízkosti
Valticko-lednického areálu. Tradiènì vyrazíme do
krásné podzimní pøírody na poutì do Sloupa a Lulèe
a na dalí výpravy. A nae klubovny opìt oijí pravidelným ruchem úèastníkù schùzek.
RNDr. Ale Mikula, vùdce støediska
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Co jste hasièi...
Drustvo muù se dne 28. 8. zúèastnilo III.roèníku soutìe poárních
drustev Memoriálu K. Floriána
v Kanicích, kam jelo obhajovat loòské vítìzství. I kdy jsme se dobøe
pøipravili a dosáhli lepího èasu ne
vloni, spokojit jsme se museli s tøetím
místem. Èasem 2:25:90 zvítìzilo drustvo z Tvaroné pøed
Pozoøicemi 2:27:20 a naím drustvem 2:44:10 minut.
Soutìe se za pìkného poèasí zúèastnilo 10 drustev muù a 3
drustva en.
Hasièský sbor v Pozoøicích oslavil 3. a 4. záøí 120. výroèí
zaloení. Po sobotní slavnostní schùzi pokraèovaly oslavy nedìlními ukázkami a netradièní soutìí. Bylo zde mono shlédnout hasièskou techniku, od nejstarí, a po v souèasnosti pouívanou, stanicí JMZS Lidická. Velkou pozornost vzbudilo
opravené hasièské auto Chevrolet a okruní jízdy s ním.
Zájemcù podívat se na Pozoøice z výky 50 metrù pomocí ebøíku byl tak velký, e se na vechny nedostalo. V dalí èásti
èekala na soutìící netradièní soutì, v které drustvo 1+5 èlenù plní tyto úkoly: Naplnit hadici B, z jedné strany uzavøené,
kbelíky, a pøeteèe. Uzavøe proudnici uzávìrem, pøenese a vylije do pøipravené nádoby. Dberovkou sráí 5 terèù. Pøenese
ranìného na nosítkách pøes ivý plot do urèeného stanovitì.
Odtlaèí pøívìs po silnici do urèeného prostoru a zajistí proti
pohybu. Po tafetovém pití piva posádka nasedne do vozidla
a projede cílem, èím získává soutìní èas. Pøi malé úèasti
5 drustev kralovalo drustvo z Kovalovic s èasem 4:13:20
minut a porazilo Vin. umice 5:05:16 a Tvaronou.
Druhou záøijovou nedìli se konala v Mokré soutì
o Putovní pohár obecního úøadu. Pøed soutìí muù pøedvedli své útoky mladí a starí áci. Nae drustvo pøijelo sbírat
zkuenosti. V starích ácích obsadilo za Mokrou 25:75 sekund a Tvaronou 34:78 sekund, tøetí místo s èasem 48:44 sekund. V soutìi muù v poárním útoku zvítìzily Hodìjice
s èasem 18:65 sekund pøed Dolními Kounicemi 21:12 sekund
OBECNÍ ÚØAD A RESTAURACE NA TVRZI

poøádají

MARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRÙVOD
Dne 11. 11. 2005 v 17 hodin
Sraz pøed drogerií paní Bláhové
Po lampionovém prùvodu bude v areálu vedle
restaurace pøipraveno opékání pekáèkù
a program pro dìti.
pekáèky a obèerstvení je zajitìno.
Vichni jsou srdeènì zváni

a Tlumaèovem 24:37 sekund. Nae
drustvo v estnáctièlenném startovním poli, s èasem 39:75 sekund,
obsadilo 10 místo.
8. øíjna probìhlo okresní kolo soutìe Plamen. V závodì
poárnické vestrannosti v Kanicích se zúèastnilo i nae drustvu starích ákù. Pìtièlenná hlídka absolvuje 3 km tra a na
esti stanovitích plní úkoly: ve støelbì ze vzduchovky se za
kadý nezasaený palíèek sráí bod. I v urèování topografických znaèek je tøeba znát pøesné názvy. Funkènost uzlù  te-

saøský, zkracovací, plochá spojka, lodní a úvaz na proudnici,
posuzuje rozhodèí. Zdravotní pøíprava se provádí ve dvojici
a v trojici. V poární ochranì si kadý èlen vylosuje jednu grafickou znaèku technických prostøedkù PO a urèí ji. I za urèování hasebních prostøedkù, vhodných i nevhodných, lze získat
trestné body. Posledním úkolem je pøekonání pøekáky po vodorovném lanì. V konkurenci 24 drustev se nae drustvo
starích ákù neztratilo. Za vítìznou Kuøimí A, B
a Zbýovem, obsadili ètvrtou pøíèku. Podìkování patøí ákùm,
kteøí dobøe reprezentovali nejen kovalovický sbor, ale i celý
pozoøický okrsek a vedoucímu mládee Oldøichu Veèeøovi,
který nae mladé hasièe na soutì peèlivì pøipravil.
Podìkovat chci i ostatním èlenùm za obìtavou práci pro
sbor a úèast v soutìích.
Chtìl bych touto cestou oslovit kovalovickou mláde, aby
posilnili soutìící drustvo, a tak utvrdili nae dobré jméno
v okrese. Drustvo mladích ákù rádi uvítají kamarády ve
vìku od 6 do 11 rokù a drustvo starích ákù od 11 do 15
rokù. Schùzky jsou kadý ètvrtek pøed hasièskou zbrojnicí.
Výjezdy zásahové jednotky:
17. 7. Èerpání vody u rodinného domu na Spojce
7. 8. Poár kùlny p. Vaverky
Pøipravil velitel SDH Vladimír Filip
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XX. Weltjugendtag 2005 aneb Potkali se u Kolína
Moná znáte tento první díl pùvabných animovaných pøíbìhù dvou medvídkù z cyklu Pojïte, pane, budeme si
hrát. Pro nìkteré z nás vak slovo
Kolín mìlo v posledních týdnech ponìkud jiný nádech.

dených ostatkù by pøi moderním zkoumání asi neobstála, protoe cílem pouti
nebyly ostatky samotné, ale duchovní
následování tøí mudrcù, kteøí se také vydali na dalekou a namáhavou cestu, aby
se poklonili malému Jeíkovi.

Kdy zesnulý pape Jan Pavel II.
v roce 1985 vyhlásil Svìtový den mládee, nikdo netuil, jak se tato iniciativa
zapíe do ivota miliónù mladých lidí na
celém svìtì. Po setkáních v Øímì (1985)
pøilo Buenos Aires (1987), Santiago de
Compostella (1989), Èenstochová
(1991), Denver (1993), Manila (1995),
Paøí (1997), opìt Øím (2000) a letos ve
dnech 16.21.8. Kolín nad Rýnem.
Díky spoleèenským zmìnám nechybìla od roku 1991 nae mláde na ádné
z tìchto akcí, i kdy setkání v letech
1993 a 1995 se zúèastnilo z pochopitelných dùvodù jen nìkolik desítek zástupcù. Protoe Kolín máme z celosvìtového hlediska doslova za humny, èítala
èeská výprava letos témìø 4000 èlenù.
Proè bylo vlastnì vybráno právì toto
mìsto? V roce 1164 byly do kolínského
dómu pøeneseny z Milána ostatky Tøí
králù, kteøí se pøili do Betléma a pøinesli dary. Tyto ostatky údajnì nala císaøovna Helena a od r. 340 byly uloeny
v Milánì. A právì vìta Pøili jsme se
mu poklonit, kterou tito mudrci pronesli pøi svém pøíchodu do Betléma, byla
papeem zvolena jako motto celého setkání. Nikomu nevadilo, e pravost uve-

Letoní, u v poøadí 20. svìtový den
mládee, mìl nìkolik etap.
Jako první odjeli ve ètvrtek 11.8. ti,
kteøí pøijali pozvání do jednotlivých oblastí Nìmecka na nìkolikadenní pøedprogram. Byli hosty v rùzných farnostech a v rodinách po celém Nìmecku
a mìli monost zblízka poznat ivot naich nìmeckých sousedù. Hostiteli mládee z brnìnské diecéze byla diecéze
Würzburg.
Druhá èást setkání se u konala spoleènì od úterý 16. 8., kdy do Kolína pøijeli i zbývající úèastníci. Nae skupina
poutníkù z Brna a okolí (jeden z 10 autobusù) byla ubytována ve kole na
pøedmìstí Kolína. Poutníci z Èeské republiky mìli své centrum v kostele
sv. Aneky, asi 15 min. pìky od dómu.
Zde bylo èeské informaèní centrum
a kadý den dopoledne se zde konal
spoleèný èeský program pro vechny
poutníky  katecheze, svìdectví ze ivota, setkání se zajímavými osobnostmi,
písnì, scénky, bohosluby. Díky tomu,
e hlavní tvùrkyní programu byla dívka,
která studuje reii, mìl tento program
docela profesionální úroveò.
Ze spoleèných bodù programu pro

vechny kolínské poutníky je pak moné pøipomenout zahajovací mi na fotbalovém stadionu RheinEnergie, kterou vedl kolínský arcibiskup kard.
Meissner. Zúèastnilo se jí asi 70 tis.
mladých pøímo na stadiónu a dalí tisíce
u velkoploných obrazovek v parku
pøed branami stadiónu. Kromì této bohosluby se konaly jetì dvì dalí, jedna v Bonnu, druhá v Düsseldorfu, pro
poutníky, kteøí mìli svùj program
v tìchto mìstech. Souèástí pouti byla
i návtìva dómu s relikviáøem Tøí králù.
Kdo si pøivstal nebo se ozbrojil trpìlivostí pøi nìkolikahodinovém èekání ve
frontì, mìl monost dóm navtívit.
Velkou událostí pro vechny pak byl
pøíjezd papee Benedikta XVI. ve ètvrtek odpoledne. Po vzoru dávných poutníkù pøiplul lodí po Rýnu, který lemovaly statisícové davy poutníkù
i obyvatel Kolína.
Tøetí a nejvýznamnìjí èástí setkání
byla sobotní pou na Marienfeld  velikou rozlehlou pláò (rekultivovaný uhelný dùl) asi 30 km za mìstem, kde se
odehrávalo samotné setkání s papeem.
Po celé sobotní odpoledne sem proudily
davy, aby naly místo v pøidìlených
sektorech. Èeská skupina mìla tìstí,
dostali jsme místa asi 300 m od pódia.
Jiní, zvlátì ti, co pøijeli do Kolína na
poslední chvíli a neúèastnili se pøípravného programu, se museli spokojit
s místem ve vzdálenosti tøeba i 2 km.
Díky dokonalému ozvuèení a dvaceti
velkoploným displejùm ale vichni
mìli monost vidìt a slyet. Veèerní
program byl opravdu krásný a dobøe pøipravený. Jeho hlavní symbolikou bylo
svìtlo betlémské hvìzdy. Kopec s pódiem byl ozáøen stovkami svíèek, nad pódiem se vznáel svìtelný oblak, mladí
mìli svíèky v rukou, na ploe bylo rozmístìno nìkolik desítek bazénù s vodou,
ve kterých byly zapáleny velké svíce
a po celé ploe se táhly øady zprvu zdánlivì bezúèelných stoárù obalených bílým plátnem. Jejich význam jsme odhalili právì a veèer  reflektory, které
byly ukryté uvnitø, je po setmìní rozzáøily jako obrovské svíce. Celý veèerní
program, vigílii, poprvé pøenáela i Èeská televize, za co jí patøí velký dík. Po
skonèení programu jsme se uloili pøímo na místì ke krátkému spánku, abychom ráno byli pøipraveni na vyvrcholení celého setkání  slavnostní závìreèné
Pokraèování na str. 9
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Dokonèení ze str. 8
me pod vedením papee. Po ní, pøi polední modlitbì Andìl
Pánì, pak bylo oznámeno dalí svìtové setkání  Sydney
2008.
Po skonèení me jsme se vydali na nároènou zpáteèní cestu. I pøes dobrou organizaci v jednu chvíli zkolabovala doprava, take na nìkteré poutníky jsme museli èekat do pozdních
veèerních hodin. Ná autobus se vydal na zpáteèní cestu o pùl
osmé veèer a do Brna jsme dorazili v pondìlí v ranních hodinách.
I pøes snahu nìkterých médií vidìt toto setkání negativnì
a hledat to, co se nepodaøilo, pøesto si myslím, e nai mladí
byli ve velké vìtinì nadeni a byli rádi, e se mohli zúèastnit.
Kdy si nìkdo objedná a zaplatí zájezd s cestovní kanceláøí,
pak si mùe stìovat, e pokoj nemìl okna k moøi a jídla bylo
málo. Poutník ale jde na pou kvùli nìèemu jinému, a je pøi-

KNIHOVNA
Váení ètenáøi,
dnes vám opìt nabídnu nìkolik nových knih, se kterými mùete
strávit pøíjemné chvíle odpoèinku. Stálé
ètenáøe potìí dalí nové soubory knih
z okresní knihovny. Je to asi 150 knih,
které u nás zùstanou pøiblinì jeden rok
a pak putují do dalí knihovny.
Tøeba vás zaujme romantický pøíbìh
Veèeøe v horách od anglické autorky
Sandry Brownové. Pøíbìh ivotní krize
ètyøicetileté Martiny napsala Irena
Fuchsová pod názvem Kdy se ena
topí. Mám ráda babí léto  román o ivotì obyèejné venkovské eny a jejích
blízkých v období let 19392000.
Autorka Marie Chvojková.
Frýbort Pavel  Mu na prodej.
Pøíbìh Petra Rybáøe, který prchá pod cizím jménem pøed ruskou mafií.
Dlouhá nepøítomnost  autor
Frantiek Uher. Pùvodní èeská detektivka, v ní inspektor Èemus vyetøuje vradu mladé dívky. Posedlost vzácné dámy
 dalí èeská detektivka od Inny Rottové.
Pavel Jansa napsal ètivou kníku z lékaøského prostøedí, kde najdete humor,
napìtí i romantiku. Tento román z dnení
doby se jmenuje Mizerové.
Lásky z internetu  autor Jaroslav
Èejka. Kniha povídek o lidech, jejich
milostný ivot ovlivnil internet.
Magická místa Èech a Moravy.
Kruté pøíbìhy z èeské historie  autor
Pavel Toufar. Hádanky naí minulosti 
napsal Jiøí Bílek. Tyti tøi knihy vás provedou zajímavými a tajemnými místy naí
vlasti.
Alena Wágnerová napsala edesát
medailonkù významných èeských en.
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praven snáet nepohodlí. Dalí podrobné informace, texty
a kvalitní fotografie v plném rozliení je moné nalézt na internetové adrese www.kolin2005.signaly.cz, projevy papee
pak na adrese www.radiovaticana.cz.
Tato mozaika by vak nebyla úplná, kdybych pominul ty,
kteøí putovali na kolech. Na rozdíl od nás, kteøí jsme se vezli
a podøimovali v autobuse, tito poutníci museli kadý kilometr
cesty poctivì vylapat. Právì mezi nimi bylo i 6 poutníkù
z naí farnosti. Byli stateèní, i kdy patøili k nejmladím úèastníkùm. Poslední, pondìlní etapu, jeli skoro celou v deti
Informace o tomto putování najdete na adrese
http://orel.cz/kolin/
Pøily zase vední dny, mladým poutníkùm zaèíná kola.
Obtíe pouti upadají do zapomenutí a zùstávají hezké vzpomínky na zajímavá setkání s mnoha lidmi a vùbec na ve, co
jsme proili. A tak to má být.
P. Jan Nekuda, faráø

Kníka se jmenuje
Èeské eny.
Málokterá úspìná
modelka vás tak otevøenì seznámí se svými
úspìchy i neúspìchy,
nemocemi i následným léèením anorexie
jako Martina Kopøivová ve své knize
Zpovìï modelky. Svìt modelinku je nesmírnì lákavý, ale i hodnì tvrdý a nebezpeèný.
Základní péèe o ple v prùbìhu ivota, poruchy pigmentace, úèinky sluneèního záøení, ivotní styl a kùe. O tom vem
se doètete v knize Péèe o ple.
S dìtmi køíem kráem po Èechách
 to je 50 tipù na výlety s dìtmi do míst,
kde lze zaít nìco zajímavého i s návody,
jak udìlat výlet pro dìti zábavnìjím.
Pøibský Vladimír  Krása je mùj
høích. Autor nám pøiblíí osudový vztah
èeské hereèky Lídy Baarové k nìmeckému ministru propagandy J. Goebbelsovi.
Staré povìsti èeské známe asi vichni,
ale povìsti o historické èásti Brna zná málokdo. Pøíbìhy v knize Marty rámkové
Pod brnìnskými vìemi nás provedou
místy, které dobøe známe  Stará radnice,

Besední dùm, kostel sv. Tomáe a sv.
Jakuba, ulice Veselá, Èeská, Kobliná,
Minoritská, Kapucínský kláter, Zelný trh.
Jak jsem se mýlil v politice  Milo
Zeman nás provede svou politickou kariérou pøed i po listopadu. Tuto novodobou historii èeské politiky jsme také proívali, tak je moná zajímavé se na ni
podívat oèima známého politika.
V knihovnì najdete také kníky, které
nám i naim dìtem poradí s výbìrem domácího mazlíèka. Døív nebo pozdìji vìtinou podlehneme dìtským prosbám a nìjaké zvíøátko se doma objeví  køeèek,
andulka, králíèek, pejsek  asi nejèastìjí
pøání. Martia Lea Smrèkovi jsou chovatelé zvíøat, napsali u nìkolik knih pro chovatele psù a exot. ptákù, jsou redaktory èasopisu Ná miláèek. Jejich nejnovìjí
kniha Pes pro mì se opravdu povedla.
Kadé psí plemeno je vyobrazeno, struènì, jasnì a vtipnì popsány jeho vlastnosti,
pùvod, povaha, zajímavosti, pro koho
a kam se hodí, nároènost na výchovu.
Jetì pøipomínám  pùjèovní doba je
sobota od 14,00 do 15,00. V knihovnì je
také v provozu internet pro veøejnost.
Pøipravila Milada Terberová

Potøebujete rychle

peníze?

zavolejte

608 577 434

Quick pùjèka a do domu
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Vzpomínky na II. svìtovou válku v naí obci

6. díl

Výdej radiopøijímaèù.
Dne 15. kvìtna 1945 byli obèané seznámeni s tím, e jim budou vydávána rádia, která byla od zaèátku války uschována
u p. Filipa Jaroslava èp. 93. Výdej se uskuteènil toho dne o 1/2 8 hodinì veèerní. Dne
15. kvìtna v poledne bylo bubnováno, e
se ruí váleèné drahoty. Litr mléka nesmí
být prodáván drá ne za 4,- Kè, vajíèko za
3,- Kè, kdy døíve stálo 10,- Kè. Dne 16.
kvìtna oznamoval místní bubeník, e
vichni vojíni, co mají výcvik a jsou mobilizováni od 25 níe, mají se dnes hlásit
u obecního úøadu. Tam v 9 hodin dostanou
zbranì a pùjdou vyhánìt Nìmce z lesù.
Dále bylo hláeno, e ten, kdo má pokozeny pozemky od dìl, má se dostavit na úøad
pro kukuøici na setí. Lidé byli upozornìni
na zapravení vech dìr, vzniklých bìhem
války. Konì si pøivedli p. elezný Jan èp.
80 a p. merda Antonín èp. 16. Dne
17. kvìtna pøilo naøízení, e vichni vyslouilí vojíni od 25 35 rokù se mají 19.
kvìtna, ten den byla sobota, dostavit
v 8 hodin ráno do Slavkova, odkud pojedou do Sudet chránit vlast proti Nìmcùm.
Mui z Kovalovic jeli na tøech vozech.
V pondìlí 21. kvìtna na Svatý duch jeli
k odvodu mui z Vin. umic, takté na
tøech vozech. Jeli s hudbou a prapory.
Soupis dobytka a drùbee.
Byl uskuteènìn soupis veho dobytka
a drùbee, vozù a motorových vozidel.
Zaèalo být vydáváno døevo ze zátarasù
tìm obèanùm, kteøí mìli bìhem války
v domech vojenské kuchynì a døeva nemìli. Dne 23. kvìtna na Svatý duch, ve
støedu, se zase odevzdává mléko a vajíèka jak pøed válkou. Není ádných kvasnic
ani lihovin, není vùbec nic.

Sbìr sádla pro potøebné.
Dne 25. kvìtna 1945 bylo sdìleno obèanùm, e bude proveden sbìr sádla pro
ty spoluobyvatele Kovalovic, kteøí nemohli mít domácí zabijaèky. Výkup bude
proveden za úøední ceny. Nikdo nesmí
bez povolení jezdit do lesa a takté je zakázáno vypoutìní drùbee na ulici.
Policií byl zadren pozoøický plukovník
p. ? a p. merda Frantiek èp. 46 obuvník
a p. Lua Frantiek èp. ? z Kovalovic.
Brzy byli proputìni.
V nedìli dne 27. kvìtna 1945 byla
uspoøádána slavnost na poèest pana prezidenta Dr. Benee. Odpoledne v Pozoøicích a veèer v Kovalovicích. Po prùvodu s lampióny po obci úèinkovala
mláde a projev mìl øídící uèitel p. Køí
Florian.
Dle dalího pøíkazu mìl kadý obèan
odevzdat obèanský prùkaz k opravì.
Obèané mají na obecním úøadì ohlásit
motorová vozidla a stavební materiál se
zabavuje ve prospìch lidí, kterým vyhoøela bìhem války stavení, obytná i hospodáøská.
Pøíchod slovenského vojska.
Dne 30. kvìtna 1945 odpoledne v 16
hodin pøilo do Kovalovic asi 800 slovenských vojákù. Jeli obsazovat èeské
a moravské hranice. Jak dlouho se v obci
zdrí nikdo nevìdìl. Po domech jich bylo
ubytováno po 30 a spí na mlatech. Jsou to
pøátelé, je to ná slovenský lid.
Na pozoøickém høbitovì nalezli koláci nevybuchnutý granát, který pøi manipulaci vybuchl. Zabity byly dìti
Kousalovy z Pozoøic èp. ? ve vìku 11
a 15 let. Dalí kolák Pøichystal ? èp. ?
byl jen lehce zranìn.
Docházejí zprávy jak dolo k lidické
tragédii, co se tam ve odehrálo, kolik
bylo lidských ivotù zmaøeno.
Dne 16. èervna 1945 odjeli vichni
sloventí vojáci. Z Pozoøic a celého okolí
jich bylo na 2000 muù. Rolníci je museli s povozy odváet dosti daleko. Vojáci
jeli po státní silnici a také potøebovali krmení pro konì. Hospodáø p. Smutný
Alois pøiel v Dílech u státní silnice
o 35 kopek jetele, p. Severa Jan èp. 7
u Staré poty o 32 kopek jetele
a p. Severovi Eduardovi èp. 22 jen 5 kopek jetele. Byl v tom èase na poli a dostal
za jetel 200,- Kè
Velká slavnost v Kovalovicích.
V pátek dne 29. èervna 1945 byla
v Kovalovicích velká slavnost  hody, na

památku vítìzství a osvobození naí samostatné republiky. Vechno bylo vyparádìno v národních krojích s muzikou
v kostele a odpoledne el prùvod po obci.
U køíe se cvièilo a pak mláde tancovala. Dne 6. èervence byla slavnost
v Rousínovì. Byl tam ministr rámek
a Hála, kteøí mìli promluvu o válce.
Zmìna vedení v obci.
Nyní je zde v obci velká zmìna. Je
novì zvolen národní výbor, který dìlá
v obci poøádek. Pan Blahák Antonín èp.
102 ji není starostou. Pøedsedou národního výboru je zvolen naduèitel p. Køí
Florian. Jsou øízeny opravy vyhoøelých
staveb. Jenom je patné, e lid musí pracovat a není masa ani tvarùkù, piva je
málo a jsou velká tepla. Nastaly nì 14.
èervence, do konce mìsíce nezaprelo.
Dne 30. èervence 1945 musejí jít mladíci k odvodu. Pùjde jich pøes 40 a vechny berou.
Úmrtí kovalovických obèanù v roce
1945.
Dne 6. dubna 1945 zemøela pí. merdová Marie roz. Nejezchlebová èp. 89,
rolnice, ve stáøí 78 let. Byla matkou 13
dìtí, z nich 11 vychovala.
Dne 8. kvìtna 1945 zemøel p. elezný
Jeroným èp. 80, krejèí ve vìku 56 let. Byl
enatý, jeho ena pocházela z Vídnì. Od
narození byl vadný na nohy.
Dne 18. èervence 1945 zemøel Severa
Eduard èp. 22, dítì ve stáøí 1 mìsíce.
Dne 19. èervence 1945 zemøela pí.
Valehrachová Apolena, roz. Kohoutová,
manelka dìlníka, ve stáøí 70 let. Byla
matkou 14 dìtí z nich 11 vychovala
v domku o jedné místnosti v nedostatku.
Dne 20. èervence 1945 zemøela pí.
Valehrachová Markéta, roz. Neuilová,
Manelka samostatného obuvníka, ve
vìku 57 let. Vychovala 3 dìti.
Dne 27. èervence 1945 zemøela pí.
Køíová Aneka, roz. Plevová èp. 31,
manelka dìlníka, ve stáøí 56 let. Byla
matkou 1 dítìte.
Dne 19. srpna 1945 zemøela pí. evèíková Antonie ze Staré poty v brnìnské
nemocnici ve vìku 40 let. Byla matkou
1 dítìte.
Dne 9. záøí 1945 zemøela pí. Filipová
Josefa, roz. Drápalová èp. 6, manelka
rolníka ve stáøí 83 let. Mìla 5 dìtí.
Dne 7. øíjna 1945 zemøel ve vìku
dvou let Filip Pavel èp.?
Toho památného roku 1945 se
v Kovalovicích narodilo 13 dìtí.
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Zpráva o Farní charitì Pozoøice

Váení obèané Pozoøic, Sivic, Vin.
umic, Kovalovic a Hostìnic! Farní
charita Pozoøice patøí pod Oblastní charitu Brnovenkov, Dùm léèby bolesti
s hospicem sv. Josefa v Rajhradì.
Naím koordinátorem je p. Dagmar
Jelínková. Tato Oblastní charita zase
spadá pod Diecézní charitu Brno.
Mezi dùleité èinnosti farní charity patøí obvyklé sbírky, které probíha-

jí dvakrát roènì na
farním dvoøe. Díky
ochotným dobrovolníkùm probíhá
ve bez problémù.
Darované vìci se
sváejí do støediska v Broumovì,
kde se tøídí a poskytuje se pomoc
potøebným po celé
republice. Kadý
mìsíc je v Brnì na
nádraí na 5. nástupiti pøistaven
vagón, který materiál odváí do Broumova. Nìkdy od
nás veze do Brna p. Pernikáø i plná
dvì nákladní auta vìcí. Z Diakonie
Broumov nám kadoroènì posílají
výroèní zprávu o své èinnosti.
Materiálu mají stále nedostatek, proto
prosí o darování jakéhokoli mnoství.
S pokrytím nákladù na dopravu, potovné a skladovací prostory mají rovnì problémy, proto vám dìkujeme za

Podìkování redakci
Budík zaène nemilosrdnì øvát u v pìt ráno. Plouím se po
bytì, monotónnì vykonávaje ranní rituál. Honem, honem a
mi neujede autobus. Cestou do práce zjiuji, e jsem si zapomnìl doma doklady. Co u vèil. Alespoò naèerpám informace z tisku. Zdraování, korupce vech, vrady, invaze, pøírodní katastrofy, svatby èi rozvody celebrit a podobné hrùzy.
Sláva odpadkový ko. Zamìstnání. Prémie nebudou, nadøízení mi nadávají, podøízení na mì kalou. Intriky, falené úsmìvy. No co, dvì hoïky pøesèasu zadarmo a mám to za sebou.
Odpolední nákup na víkend. Slevy brakù, oøezané sýry, dobøe
nasvícené zelené maso, promylené triky obchodníkù, fronta
u pokladny (taky zámìrná).
Koneènì doma. Proè mì nevítá pes. Jediný to upøímný kamarád. Asi je s dìtmi na procházce. To bych do nich neøekl.
Poèítaè zapomnìli vypnout, co to tam mají proboha za hru,
krev skoro teèe z obrazovky. V aktovce nacházím kromì pìtek v ákovské, prázdnou krabièku cigaret. Á, není prázdná!
Na dnì uvízl jeden joint, zbytek asi kouøí na té procházce.
Proto teda li. No nic, jdu se uklidnit nìkam ven. V lese je
klid, ádní lidé, jen veverka na mì pokukuje ze stromu. Jiné
mylenky, relax, to potøebuji! Odstøieného od reality a tudí
nepøipraveného, mì málem pøejídí idiot na mainì. To mì
dorazí a nezbývá ne nabrat kurz do hospody. Tady s kamarády Fernetem a Pilznerem Urguelem na ve patné (dle mých
mìøítek) zapomínám.
Jetì za reality show se vracím domù. Ne, nedívám se.
Hrùz u bylo dneska dost. Zkouím loudit. Ne, ne, polovièku
bohuel bolí hlava. Co to ale vidím na stolku. Zlatý høeb dne!

vae pøíspìvky na dopravu, který posíláme do Broumova. Pokladní deník
Farní charity vede p. ebelová.
Dìkujeme vem.
Také jsme se zapojili do projektu
Adopce na dálku. Díky vaim pøíspìvkùm mùeme podporovat vzdìlání dvou
dìtí z Indie  chlapec Ganesh Godwa
a dìvèe Vinaiya Naik. Roèní kolné na
jedno dítì èiní 4 900 Kè. Jménem dìtí
vám dìkujeme.
Kadým rokem probíhá ji známá
"Tøíkrálová sbírka". Její výtìek slouí
pro charitativní úèely, pøièem 60% zùstává v regionu, kde se sbírka konala v naem pøípadì jdou prostøedky na podporu hospice v Rajhradì. Výsledky sbírky jsou po seètení zveøejnìny a mùete
se s nimi seznámit. Èástka vybraná
v naí farnosti svìdèí o vaí solidaritì
s potøebnými. Velký dík patøí také koledníkùm a jejich vedoucím, kteøí se i v nepøíznivém poèasí zapojují a obchází vae
domovy.
Za Farní charitu Pozoøice
Marie Titzová

Sluchátka na ui, kazetu s Flojdy do magneáku, psa na klín,
ze stolku beru a zaèínám èíst posla dobrých zpráv 
Kovalovický zpravodaj!
P.S. Vechny postavy jsou, tak jako pøíbìh sám, vymylené!!!
Napsal a nakreslil Ale Straka
Kudy se dostane veverka do domeèku?
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Pohledy do historie
Olomoucká silnice, Tvaroná a vrch Santon mìly v plánech císaøe Napoleona dùleitou úlohu. Zde bylo tøeba chránit velitelské stanovitì na uráni i postavení levého køídla proti monému napadení ze severního smìru. Vrch Santon obsadil 17. lehký pìí pluk pod vedením ...(viz tajenku), posílený osmnácti tìkými dìly. Ohrazen
tøemi øadami zákopù byl Santon pevným bodem francouzské obrany s moností ovládat okolí od tvaroenských vinohradù na severu, pøes východní prostor smìrem k
Sivicím a Pozoøické potì i èást olomoucké silnice na stranì jiní. Vrch tehdy jetì
nebyl znova zalesnìný a na severní stranì byl pøíkrý svah, prakticky pro tehdejí vojska nedobytný.

Nai jubilanti

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

Valehrach Miroslav
Bartáková Zdeòka
Starý Jindøich
Plevová Hedvika
Lvová Drahomíra
Bínová Libue
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È. p.

Vìk

185
146
143
105
91
136

80
75
70
70
70
60

Nar.

23. 10. 1925
29. 10. 1930
10. 11. 1935
18. 11. 1935
8. 12. 1935
23. 10. 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.

Silvestrovský pøípitek
Ne se nadìjem, po posledních teplých sluneèních dnech, pøijdou podzimní
plískanice, první napadlý sníh, Vánoce a rozlouèení se starým rokem.
Spoleèný kovalovický silvestrovský pøípitek, u ohnì v areálu vedle restaurace, probìhne v 0,30 na Nový rok.
Vichni jsou srdeènì zváni.

VODOROVNÌ: A. Dokonèit kopání;
luté barvivo; mrknutí; pøístavní hráze.B. Zorat okolo; oèitìná vodou; upinit
lepidlem.- C. Míenec; souèásti svící;
padouch;
dìtský
pozdrav.D.
Francouzská pøedloka; opracovat rýèem; lépìj; barva v kartách.- E.
Tajenka.- F. Domácky Olga; balík; finanèní kontrola; jinak.- G. Popìvek;
obyvatel Havaje; míèová hra; poøád.- H.
Plastická hmota; mládenec; kobaltová
slitina.- I. Vøava; jehliènan; popravèí;
nárameník.
SVISLE: 1. V bytì; magická hlinìná
postava.- 2. Boty; stupòování.- 3.
Klouby na nohách; rmut.- 4. Okolky;
druh oøechù.- 5. Remis v achu; poranit.- 6. Znaèka astatu; dìlati vránu.- 7.
Malý tunel; výzva k tichu.- 8. Obtoèit;
tímto zpùsobem.- 9. Tmel; mìsto
v Peru; panìlská exkrálovna.- 10. Èásti úst; vyhøívat na slunci.- 11. Moje; roditì Pøemysla oráèe.- 12. Stará psaná
památka; zkratka Svìtového poháru.13. ukat; stovka.- 14. Cíl; hotel na kolech.- 15. SPZ aut Opavy; pokuta.- 16.
Nerozpustná látka; slitina kovù.- 17.
Napadení; druh lososa.
ØEENÍ Z MINULÉ TAJENKY 
JOSEF ALMAN
Pomùcka: avec, ecarit, Ena, Ica,
Kanak, stelit.
Autor: Ing. Ladislav Majer

PRODÁM - KOUPÍM
Nabízíme obèanùm v Kovalovickém zpravodaji monost inzerce koupì, èi prodeje èehokoliv,
co vám doma pøebývá, pøekáí
a myslíte, e to bude moci jetì nìkomu slouit. Tuto nabídku, èi poptávku lze udìlat na OÚ nebo
u Jitky a Petra merdových è. 50,
tel. 544 251 042

Vítáme
do ivota
Vartová Elika
Heger Adam

11. 9.
26. 6.

Kovalovický zpravodaj - vydává OÚ Kovalovice, pøipravuje Jitka a Petr merdovi, tel.: 544 251 042, e-mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro obèany Kovalovic.
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