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Váení spoluobèané,
jak ji bývá zvykem na zaèátku roku je dobré si pøipomenout,
co se v uplynulém roce podaøilo a co se naopak nestihlo uskuteènit.
V prvé øadì se podaøilo dokonèit pøístøeek pro letní posezení ve víceúèelovém areálu vedle restaurace. Výhledovì je tøeba
doøeit jen osvìtlení celého areálu. Tìí mne, e máme koneènì dùstojné prostøedí ke konání kulturních akcí v obci.
Co se zatím neuskuteènilo je oprava pøístavby koly. Trhlina
zdiva se po celý rok nezvìtovala, a tak sloité zpevnìní základù se zatím odkládá .
Jistì jste si také vimli nového orientaèního znaèení. Zvolili
jsme tøi frekventovaná místa, kde se tyto informativní cedule
dùleitých míst v obci umístily. Na tuto akci jsme pouili dotaci z Jmk udìlenou mikroregionu Rokytnice.
Ke konci roku jsme vyèerpali dotaci z Programu rozvoje
venkova ve výi 190.000,- Kè na modernizaci místního rozhlasu. Nový bezdrátový rozhlas bude pùl roku ve zkuebním provozu, kde se bude na základì Vámi oznámených pøipomínek la-

dit hlasitost jednotlivých reproduktorù v urèitých místech. Je
tøeba si také zvyknout na zmìnu umístìní reproduktorù ve støedu obce. Reproduktory na sloupech u hlavní silnice se pøemístily na druhou stranu. Vae pøipomínky prosím sdìlujte na OÚ.
Rozhlas je také napojen na varovný systém ZHS, proto kadou
první støedu v mìsíci bude z reproduktorù znít zkuební siréna.
Od léta se také zpracovává zástavbová studie lokality Za
Dvorem. Jedná se o projekt komunikace, inenýrských sítí
a pøibliné umístìní budoucích rodinných domù. Tento projekt
se zadal proto, aby se pøedelo pozdìjím komplikacím s íøkou
vozovky, chodníku a øeil celkovou koncepènost budoucího
vzhledu celé ulice.
V souèasné dobì se zpracovává také projekt prodlouení vodovodu a plynovodu v èásti  Brnèín pro tøi nové domy z nich jeden dùm je ji postaven.
Pøi probíhající rekonstrukci el.vedení v obci je provádìna
demontá a následná montá tìles veøejného osvìtlení. Bylo zakoupeno osm nových svítidel, které se namontují do novì
vzniklých prodlouených úsekù el.vedení, kde nebylo dostatek
osvìtlení.
Pokraèování na str. 2.

Jménem Zastupitelstva obce Kovalovice
a obecního úøadu dìkuji vem spoluobèanùm,
kteøí se podíleli na zkvalitnìní ivota v naí obci
a za spolupráci v uplynulém roce.
V roce 2006 Vám pøeji mnoho krásných,
úspìných a pohodových dnù.
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Váení spoluobèané...
Dokonèení ze str. 1.
V letoním roce se zamìøíme na výstavbu pøírodního koupalitì v lokalitì Potoèiny. Jeliko se jedná o stavbu znaènì nákladnou, rozdìlili jsme ji na nìkolik etap. Pro rozjezd výstavby
první fáze (jde o stavbu samotného biotopu) máme ji pøislíbenou podporu od spoleènosti Èeskomoravský cement a. s. a podáme ádost z programu PRV Jmk. Pro zahájení dalí etapy jednáme o monosti zafinancování stavby budovy kiosku
s pøísluenstvím ke koupaliti soukromou firmou. Na poslední
etapu (vybudování parkovitì, pøíjezdové komunikace, chodníkù a sadových úprav) se pokusíme získat finance z fondù EU.
V budoucnu je moné areál roziøovat o høitì na míèové hry,
petanque, minigolf a jiné. Cílem tohoto projektu je vybudování
pøírodního relaxaèního areálu, slouícího jak obyvatelùm obce

a mikroregionu Rokytnice, turistùm a cykloturistùm, kteøí se
vydávají na výlety, tak i pøípadným domácím i zahranièním turistùm navtìvujícím evropsky významnou památkovou zónu
bitvy u Slavkova.
Co vechno a v jakém èasovém intervalu se podaøí uskuteènit závisí na mnoha faktorech, ale podle ohlasu a podpory spoluobèanù urèitì stojí za to, se do takovéto nevední investice
pustit.

Upozornìní pro obèany

Do konce února se na OÚ vybírají poplatky za komunální
odpad a poplatek ze psù.
Popl. za kom. odpad:
Dospìlá osoba 320,- Kè, dìti ve vìku do 10 let a osoba osamìle ijící starí 70let v samostatné bytové jednotce 240,- Kè.
Poplatek ze psù se nemìní, jeden pes starí 3 mìsícù 60,- Kè,
za kadého dalího psa tého dritele 84,- Kè.
Milan Blahák  starosta obce.

Výpis z usnesení è. 5/2005

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 12. 10. 2005
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno,
9 je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Kotvrdová
Jiøina, a ovìøovatele zápisu: Ing. Stanislav Honek, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- dohodu mezi obcemi Kovalovice
a Pozoøice o zajitìní plnìní povinné
kolní docházky
- dodavatele projektu pøírodního koupalitì  firmu ing. Doleela
- firmu VMS Elektro s.r.o. aby provedla demontá a následnou montá tì-

les VO pøi rekonstrukci el.vedení v obci.
- obecnì závaznou vyhláku (novelu)
è.2/2005  Poární øád obce
- zprotìní poplatku za komunální
odpad pro obèany prokazatelnì se nezdrujících na adrese trvalého bydlitì.
Viz jmenný seznam ádostí. ZO také
schvaluje zprotìní poplatku za kom.
odpad u osob zapsaných trvalým bydlitìm Kovalovice 10 (OÚ), - pro nedostiitelnost tìchto osob.
- smìnu pozemku p.è. 890/9 za pozemek p.è. 243/1 v k.ú. Kovalovice
- ádost pana Kalue o pokácení topolù v bývalém areálu ZD

Výpis z usnesení è. 6/2005

Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 20. 12. 2005
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno
9 je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Kotvrdová
Jiøina, a ovìøovatele zápisu: Ing. Stanislav Honek, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- obecnì závaznou vyhláku è.3/2005
o místních poplatcích, kterou se mìní
a doplòuje vyhláka è.2/04 a pøíloha èíslo 1 vyhláky 2/04.
- rozpoètové provizorium na rok
2006 v rozsahu roku 2005.
- ustavení ústøední inventární komise
ve sloení: pøedseda Kotvrdová Jiøina,
èlenové  Filip Petr a Høebíèek Jan.
- ádost firmy Zakovo o pokácení topolù v bývalém areálu ZD
- zmìnu územního plánu v lokalitì

Stará Pota a zmìnu zpùsobu odkanalizování obce
- rozpoètová opatøení dle pøílohy.
- nájemní smlouvu na obecní byt
s J.M.
- smlouvu o nájmu èásti pozemku
p.è.890/12 v k.ú. Kovalovice s B.M. pro
úèely výstavby kiosku se atnami pro
pøírodní koupalitì.
Bere na vìdomí:- informaci o zvýení èlenského pøíspìvku Svazku lapanicko na 50,- Kè na
obyvatele a rok.
Povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
Milan Blahák - starosta

- ádost pana Mazálka o pronájem
obecního bytu
- odstranìní kamenù z obecního pozemku p.è. 277 v k.ú. Kovalovice
- rozpoètová opatøení dle pøílohy.
rozhodlo:
- zajistit zpevnìní, odvodnìní a posunutí obecní cesty tak, aby nezasahovala
do pozemku pana merdy.
- dohodnout s adatelem o nájem
v obecním bytì schùzku, upøesnit znìní
nájemní smlouvy
Povìøuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
Milan Blahák - starosta

POZVÁNKA
11. února

POSEZENÍ U CIMBÁLU
s ochutnávkou vín,
hraje cimbálová skupiny KALÍEK



25. února

OSTATKOVÝ PRÙVOD
MASEK
veèer tancovaèka od podlahy,
hraje hudební skupina
ADAM A EVA



26. února

DÌTSKÝ MAKARNÍ
PLES
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Tøíkrálová sbírka
My tøí králové jdeme k Vám,
tìstí, zdraví vinujem vám.
tìstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám pøili z daleka.

ka, M. Jedlièka, R. Jedlièková, F. Viktorín, V. merda,
J. merda, M. merdová, K. Ondráèková, M. Blahák.
V Kovalovicích bylo vybráno 17 365,- Kè
Celkem lo za pozoøickou farnost (Kovalovice, Vinièné
umice, Hostìnice, Pozoøice, Sivice) na konto charity
133 001,50 Kè.
Pøipravila - Jitka merdová

Tøíkrálová sbírka je ji tradièní
kadoroèní moností, jak pomoci
lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu, nebo národnost. Organizátorem je Èeská katolická charita,
která patøí k nejvìtím organizacím
v ÈR. Zajiuje humanitární pomoc,
mírní následky ivelných pohrom
a váleèných konfliktù, ale øídí i nejrùznìjí charitní projekty a zaøízení na
území naí republiky. Tato sbírka
umoòuje vem obèanùm se dobrovolným pøíspìvkem podílet na charitní práci ve prospìch sociálnì slabých
a trpících.
Dne 7. 1. v sobotu dopoledne zpívali u naich dveøí tøíkráloví koledníèci a ádali o malý pøíspìvek do pokladnièek. Vedoucí skupinek, které
dìti provázely, byly pí. Blaháková, pí.
Terberová, pí. Jaková, pí. Viktorínová. Dìtí, kterých bylo celkem 12, si
rozdìlily do ètyø skupinek. Mùete je
vidìt na fotce, jsou to: S. Filipová,
K. Filipová, P. Filipová, P. Jedliè-

Knihovna

I v letoním roce vám nabídnu nìkolik knih. Kniní podoba
televizního poøadu potìí kutily a zahrádkáøe. Receptáø prima
nápadù 1. a 2. díl  najdete tady i to co nebylo v televizi nebo
v èasopise.
Koukám a co nevidím  dalí kníka povídek, fejetonù
a postøehù od Ivanky Deváté.
Slepièí polévka pro dìdeèka a babièku  dojemné, skuteèné a nádherné pøíbìhy ze ivota prarodièù a vnouèat.
Slepièí polévka pro inspiraci enské due  skuteèné pøíbìhy en ve støedním vìku. Pøíbìhy o radostech a bolestech,
pøátelství, rodinných vztazích, rodièovství, zmoudøení, souití
generací atd.
Herec Václav Vydra vzpomíná na svou maminku, hereèku
Danu Medøickou v knize  Vae Dana Medøická.
Ètenáøi Vlasty Javoøické urèitì sáhnou po dalím románu 
Na hrobech zelených.
Vem matkám, které pøeèetly kdejakou pøíruèku o výchovì
dìtí a pøitom mají dojem, e zùstaly amatérkami, vìnovala
Simona Monyová román  Jednou nohou v blázinci. Autorka
je matkou tøí synù a tak ví o èem píe. Rodièovství povauje za
nejtìí, ale i nejkrásnìjí profesi. Román Otcomilky je stejnì
ètivì napsaný a urèitì vás pobaví.

Profesionální éfkuchaø, autor 11 knih o vaøení, Zdenìk
Roubínek, ve své nové knize Pomazánky nabízí 500 receptù
pomazánek pro kadou pøíleitost. Recepty vyuívají bìnì dostupné suroviny, postupy pøípravy jsou jednoduché a nenároèné.
Antonín Charouzek proel øadou povolání, vyuèoval na
støedních a odborných kolách. Mimo mnoha dalích èinností je
spoluzakladatelem Divadla Jiøího Grosmanna. Jeho kniha
Klukoviny v mundùru dává nahlédnout do veselého zákulisí
vojenského ivota i tìm, kteøí vojnu nikdy neproili a u asi neproijí. Klukoviny v sametovém pytli  volné pokraèování,
ale u z let edesátých a devadesátých. I tady vás urèitì pobaví, jak si autor umí v kadé situaci s nadhledem a humorem poradit. Autor vzpomíná jen na to dobré a veselé. patné je lepí
zapomenout. To platí vdycky.
A jetì jedna kníka o vaøení. Není to ale klasická kuchaøka.
Jmenuje se Vaøení s Èirinou. Moná ji znáte z televizního poøadu - Jak na to, kde vaøí s J. Bohdalovou. Èirina vaøila umìlcùm, prezidentovi Havlovi, nìkolik let v diplomatických slubách na øecké ambasádì. Dnes vaøí ve své praské restauraci.
V knize nejsou jen recepty, ale také vzpomínky na známé osobnosti pro které vaøila, zajímavosti o receptech, rùzné kuchaøské
fígle a zkuenosti, které si Èirina nenechává pro sebe.
Pøeji vám hezký den a pøíjemné chvíle s kníkou.
Pøipravila Terberová Milada
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Malé ohlédnutí...
Pøi naem ohlédnutí chci jen krátce
pøipomenou akce, které jsou organizované pro nae dìti. Díky tìmto akcím se
mohou v pøátelské atmosféøe setkávat jejich rodièe, prarodièe a ostatní obèané.
Pøispívají k oivení ivota v naí obci,
vzájemné pospolitosti, drunosti a atmosféry, která dìlá vesnici vesnicí. K tìmto
akcím patøí Martinský lampiónový
prùvod, který se stal milou tradicí se stále vìtí úèastí.
Také Mikuláská besídka, v loni potøetí organizovaná, tentokrát se skupinou
DUO FERNANDO pøipravila dìtem, ale
i dospìlým, odpoledne plné soutìí, tance, kouzel a mikuláské nadílky.
Dalí milou vzpomínkou je Vánoèní
besídka v místní mateøské kole, na kterou pøipravily paní uèitelky s naimi dìtmi pásmo písnièek a básnièek s pùsobivou vánoèní atmosférou.
Za zmínku stojí i Silvestrovský pøípitek u ohnì v areálu vedle restaurace Na
Tvrzi, kam si s horkým svaøeným vínem
pøila popøát vechno nejlepí do roku
2006 velká èást naich spoluobèanù.
Tyto akce by nemohly probìhnout bez
sponzorských darù, za které moc dìkujeme firmám BIO-PLUS, s.r.o. - Doc.
Mudr. R. Buèek Csc., Gozmetal s.r.o. 
kovovýroba , M. Ftaènik  nakládání s
bezpeènými odpady, Techno-consult
s.r.o. - zaøízení obchodù, projekce, servis, Sebus s.r.o.  autobus. doprava,
Zakovo - zámeènictví, M. Kousal  autodoprava, Z. Kalábek -stolaøství,
Potraviny Velpek s.r.o., I. Køí  el. zaøízení, Drogerie papír  V. Blahová. a
vem ostatním, kteøí se podíleli na zdárném prùbìhu.
Pøipravila Jitka merdová

Jak bylo na Námoøním plese?

Veselo a dobrá zábava. Ale vezmìme
to popoøádku. Spoleèenský ples organizovaný letos poprvé sportovním klubem
1. Moravské námoøní pod vedením kapitána Karla kroba, byl od ostatních plesù, které se v okolí konaly, v ledasèem
jiný.
Pøi vstupu na Orlovnu, která se pro
tento veèer promìnila v palubu lodi, pøivítali poøadatelé svoje hosty sklenicí
vína a èervenou rùí. Zaèátek bálu patøil
poukovské mládei. Ta zahájila ples
Polonézou a Moravskou besedou.

Dalím vítaným zpestøením bylo vystoupení èlenù s taneèní koly DANZA
a LU pí. Malachové.
K tanci hrál taneèní orchestr SWBand Brno, který pod vedením taneèního
mistra Mgr. Viktora Janèi dal zavzpomínat na taneèní kroky z dob, kdy jsme
chodili do taneèních. Po country tancích,
které musela nae mláde pro úspìch
opakovat, následovala bohatá tombola,
kde hlavními výhrami nemohlo být nic
jiného ne dary moøe.
Spokojená posádka 1. Námoøního plesu poøadatelùm dìkuje a pøeje jim dobrý
vítr do plachet.
Pøipravila Jitka merdová
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Taneèní kurzy v Pozoøicích
Na Orlovnì v Pozoøicích probíhaly taneèní kurzy, kterých se stejnì jako vloni, pod
vedením pana Viktora Janèi, lektora z brnìnské taneèní koly DANZA, zúèastnilo velké mnoství mladých z okolních vesnic i z Kovalovic. Podìkování patøí paní Ivanì
krobové, která celou akci, stejnì jako vloni, organizovala a vìnovala jí spoustu volného èasu.
I v letoní plesové sezónì patøí velké podìkování paní Hanì Kocábové, která za organizaèní pomoci paní Ivany krobové, ochotnì uèí nai mláde tanèit Polonézu,
Èeskou besedu, country tance a letos i krásnou Moravskou besedu, kterou jsme mohli shlédnout na Orelském plese v Pozoøicích. Pìkným záitkem byl Orelský ples
v Kunovicích, kde tuto besedu nae mláde tancovala v selských krojích.
Pokud máte zájem, mùete pøedtanèení Polonézy, Moravské besedy a country tancù shlédnout na Námoøním plese v Pozoøicích nebo na Lidoveckém plese
ve Slavíkovicích.
Jetì jednou dìkuji za pøíjemný taneèní záitek, který vem vøele doporuèuji.
Pøipravila Jitka merdová

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

Co nového na skautské stezce?
Podzim je zaèátkem nového skautského roku. Po letních
prázdninách se rozbíhá celoroèní skautská èinnost, která
vyvrcholí dalí léto tábory.
Vechny oddíly
Skautského støediska Pozoøice zahájily v mìsíci záøí svoji èinnost. I letos se v nich objevili nováèci.
Ve dnech 23.-25.9. se èlenové a èlenky dívèího oddílu a oddílu skautù
z Pozoøic zúèastnili Skautského podzimu
v blízkosti Lednice, 8.-9.10. se øada èlenù naeho støediska zúèastnila tradièní
poutì pozoøické farnosti do Sloupa,
v dobì podzimních prázdnin podnikly
jednotlivé oddíly jedno a vícedenní výpravy a v nedìli 13.11. jsme uspoøádali
ji tradièní pou ke sv. Martinovi nad

Lulèí. Kdo el pìky domù,
mohl si odpoèinout v krásné
podzimní pøírodì. První listopadový víkend vyjeli skauti
z Pozoøic za snìhem do Øíèek
v Orlických horách.
Tak jako v minulých letech
se pøed Vánocemi skauti aktivnì zapojili do roznáení Betlémského
svìtla, krásného symbolu porozumìní
mezi lidmi, a po Novém roce do
Tøíkrálové sbírky. Betlémské svìtlo pøevzali nai skauti osobnì ve Vídni v sobotu 10.12., pøedali ho pøi zaehnutí vánoèního stromu v Pozoøicích v sobotu 17.12.
a pøi nedìlních mích v pozoøickém kostele 18.12. a podle zájmu ho roznesli do
domù také dalím obèanùm na tìdrý
den.
V nadcházejícím období se chceme

pøedevím v druinách vìnovat výchovné práci dìtí podle skautských stezek.
Ale chystáme i øadu výprav, jako napø.
o jarních prázdninách do Jeseníkù.
V uplynulých patnácti letech prolo
nemálo kovalovických dìvèat a chlapcù
naimi oddíly. Máme dostatek kvalifikovaných vedoucích, díky porozumnìní
obce v Kovalovicích i klubovnu, jen tìch
dìtí v posledních letech nìjak ubývá...
V souèasnosti v Kovalovicích pùsobí jen
jedna druina skautù. Take milí rodièe,
nechcete zkusit poslat své dìti starí esti
let na zkuenou do naich oddílù? Tìíme
se na nì! A vás srdeènì zveme na 3. ples
skautského støediska Pozoøice, který se
uskuteèní v Obecním domì v Sivicích
v sobotu 18.2.2006 od 20 hodin.
RNDr. Ale Mikula,
vùdce støediska
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Kovalovice a bitva u Slavkova

Rakouský dragoun,
kresba Antonína Dvoøáèka
V mnoha evropských zemích existují
spoleènosti a skupiny, které se vìnují
udrování historického podvìdomí bitev
napoleonského období. Francouzský deník Figaro se této tematice vìnoval nedávno v rozsáhlejím èlánku nazvaném
Sen o císaøství (myslí se Napoleonovì).
U nás jsme na sklonu minulého roku byli
svìdky akcí uspoøádaných k dvoustému
výroèí bitvy u Slavkova (2. 12. 1805),
která skonèila jednoznaèným vítìzstvím
Napoleona. Prùbìh bitvy byl patrnì poprvé zpracován a popsán generálem
Stutterheimem v brouøe Bitva
u Slavkova oèima dùstojníka a svìdkù,
vydané ji roku 1806 v Hamburgu. Od té
doby bylo napoleonské období, vèetnì
této bitvy zpracováno mnohokrát, snad
pøesnìji, ale patrnì nikdy definitivnì.
Nás pøedevím bude zajímat, zda a jakým zpùsobem se bitva dotkla naí obce,
co o tom víme pøesnì a co se mùeme
domnívat.
Po poráce rakouské armády v øíjnu
roku 1805 u Ulmu v Nìmecku ustoupily
zbytky jednotek k Olomouci, kam mezitím dorazila èást ruské armády.
Francouzské jednotky, které se k Olomouci také pøiblíily, se zaèaly stahovat
zpìt smìrem k Brnu a oddíly rakouskouherské aliance se zaèaly pohybovat za
nimi stejným smìrem. Tehdy ji bylo
obìma stranám jasné, e dojde k rozhodujícímu boji, bylo jen otázkou, kde
a kdy to bude. Dne 28.11. bylo v budovì
potovního úøadu v osadì Stará Pota,
souèásti obce Kovalovice, sídlo generálního tábu Napoleonova marála Murata.
Tam se Napoleon za úèasti dalích marálù Soulta a Lannese rozhodl jetì
ustoupit smìrem k Brnu.

Noc pøed bitvou byly hlavní ruskorakouské jednotky rozmístìny pøevánì
vlevo od tzv. císaøské silnice, západnì od
Slavkova smìrem k Brnu, zatímco po
obou stranách této silnice a také jetì
více vpravo v oblasti, dotýkající se
Kovalovic, patrnì i Pozoøic, a takøka ke
Tvaroné. Velitel tìchto jednotek velkokníe Bagration mìl své stanovitì na
Staré Potì.
Je známo svìdectví kovalovického
obèana Slavomíra Lui, zemøelého poèátkem první svìtové války. Dìd jmenovaného byl jako mladík ve slubì Anny
Marie Stundner, majitelky hostince
a polností k nìmu patøících. Jeho vnuk si
pamatoval na vyprávìní svého dìdeèka
o událostech s bitvou souvisejících a na
jeho snad autentická slova, e páni pøed
bitvou utekli a jemu bylo naøízeno, aby
zabránil pøípadnému poáru. Vzpomínal
si, e rutí vojáci si odnáeli otýpky slá-

my ze stodoly a noc strávili za východní
stìnou stáje hostince. Je moné, e na
pøilehlých pozemcích smìrem k Rousínovu byla pøed bitvou umístìna i èást
ruského vozotajstva s municí, její èást
pøi chvatném ústupu byla ponechána na
místì. Jetì toti a do poèátku padesátých let minulého století se pøi orbì nacházelo nemalé mnoství olovìných kulièek pro støelbu z puek. Teprve po
zavedení hluboké traktorové orby k nálezùm ji nedocházelo.
V den bitvy se Bagrationovy jednotky
daly do pohybu v ranních hodinách a do
bojù zasáhly v oblasti Tvaroné v dopoledních a poledních hodinách. O výsledku bitvy bylo rozhodnuto v podstatì
v èasných odpoledních hodinách v okolí
Pratecké výiny, nikoliv tedy u Tvaroné. Bagrationovy jednotky se celkem
spoøádanì stahovaly ke Staré Potì
Pokraèování na str. 8

Zahájení bojových operací
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Kovalovice a bitva u Slavkova
Dokonèení ze str. 7.
a pozdìji a k Rusínovu. Stará Pota
zøejmì pøímo bitvou zasaena nebyla,
stejnì jako vlastní obec Kovalovice. Je
vak takøka jisté, e pøed bitvou do obce
vstoupily prùzkumné hlídky ruské a po
bitvì zase pøední hlídky francouzské.
Není pravdìpodobné, e by se obec stala
pro jednotky nìkteré armády leením.
Noc po bitvì Napoleon strávil v hostinci Anny Marie Stundnerové a tam také
pøijal kníete Jana z Lichtentejna jako

mírového vyjednavaèe rakouského císaøe. Také toto zjitìní z francouzských národních archivù je v souladu se vzpomínkami mladého slouícího v hostinci,
obèana Lui. Na druhý den Napoleon
pøemístil své sídlo na slavkovský zámek,
francouzská vojska jetì pronásledovala
koalièní jednotky a na vlastním bojiti
zùstaly jen mrtvoly padlých a dokonèoval se odvoz ranìných.
U pøíleitosti dvoustého výroèí bitvy
dolo k pokusùm co nejpøesnìji odhad-

Co jste hasièi...

Zpráva na
Výroèní valné
hromadì o èinnosti základní
organizace Kovalovice konané
dne 11. 12. 2005 za uplynulé období
roku 2005.
Nae základní organizace mìla k 1.1.
2005 celkem 56 èlenù. 25. 11. jsme se
rozlouèili s naím dlouholetým bratrem
Filipem Ladislavem, který zemøel po tìké nemoci dne 18. 11. Jeho památku
jsme uctili èestnou stráí u rakve a doprovodem na høbitov.
V roce 2005 jsme pøijali 5 nových
mladých èlenù, kteøí nás jednou nahradí.
Jsou to: Jiøí Lev, Patrik Lev, Vojtìch
Ondráèek, Adam Sukovatý, Ale
Valehrach. Souèasný stav v naem sboru
je 60 èlenù.
V prùbìhu roku se konalo 11 èlenských schùzí, 1 slavnostní schùze k 120.
Výroèí zaloení sboru a 2 výborové.
Dále jsme se zúèastnili nìkolika porad
a schùzek v uím kruhu. Úèast èlenù na
výborových schùzích byla dobrá, ale na
èlenských byla prùmìrná. Je tøeba na
tyto schùze docházku zlepit. Mìsíèní
schùze naeho okrsku pravidelnì navtìvují èlenové výboru. Nai ètyøi èlenové,
Pernica Stanislav ml., Høebíèek Jan,
Richter Jaromír a Filip Petr, jsou èleny
zastupitelstva obce, zúèastòují se zasedání obecního zastupitelstva a pøedávají
poadavky sboru na obecní úøad.
Sbor má jedno zásahové drustvo
muù, které se zúèastòovalo pravidelnì
cyklické pøípravy. Konaly se na stanici
v Pozoøicích. Pøipravují èleny zásahových jednotek na úspìný zásah pøi zdolávání poárù nebo ivelné pohromy. Pro

úspìný zásah je potøeba dobøe vycvièené drustvo.
I. kolo soutìe poárních drustev se
uskuteènilo v Øícmanicích za úèasti i naeho drustva.
Ve Tvaroné jsme se umístili na 6.
místì.
Na soutìi o putovní pohár obce
Pozoøice, která probìhla 19. 6., nae
drustvo obsadilo 6. místo.
V Kanicích, kde probìhly soutìe
v netradièních disciplínách, nae drustvo z deseti zúèastnìných obsadilo 3.
místo.
Ve dnech 3.4. 9. probìhly oslavy 120.
výroèí od zaloení sboru v Pozoøicích.
V nedìli po ukázkách techniky probìhla
soutì v netradièních disciplínách. Nae
drustvo obsadilo 1. místo.
Na soutìi v Mokré drustvo muù
obsadilo 10. místo.
Nae mláde, která se letos poprvé zúèastnila soutìí si nevedla patnì. I pøes
malé zkuenosti se umístili v Mokré na
3. místì a v Kanicích na pìkném 4. místì. Velký dík patøí veliteli vedoucímu
mládee bratru Veèeøovi, který drustva
na tyto soutìe pøipravoval. Pøeji jim úspìchy i v pøítím roce.
25. 6. se uskuteènil výlet na Øíèky
s hasièským programem. Výletu se zúèastnilo 6 dìtí, které cvièí ve sboru
a z dospìlých, bratr Martauz Pavel ml.,
Filip Vladimír, emla Stanislav a vedoucí mládee bratr Oldøich Veèeøa.
V jarních mìsících 21. 3. pøi tání snìhu drustvo v poètu esti èlenù zasahovalo dvakrát pøi èerpání vody Na spojce.
3. 4. byl výjezd k poáru v Rékoví, kde
bylo provedeno dálkové vedení vody za
úèasti 8. lidí. U bratra Varty bylo provedeno proèitìní kanálu. 17. 7. se uskuteè-

7
nout poèty padlých na obou stranách.
Dolo se k závìru, e poèet padlých v pøímém boji asi nepøevýil 4 000 muù, ale
poèet v dùsledku zranìní zemøelých po
jednom èi více dnech, týdnech nebo i mìsících èinil 8 a 10 tisíc vojákù a poèet je
nutno zapoèítat do padlých (v porovnání
s bitvou u Wagramu roku 1809, kde bylo
127 000 padlých na obou stranách).
Jak známo, bitva u Slavkova, stejnì
jako kadá z jiných bitev pøed ní i po ní
vyøeila problémy svého dùvodu jen doèasnì nebo zdánlivì. I výroèí tak slavné
bitvy bude proto asi spíe dùvodem k zamylení.
JUDr. Alois Kadlec
nil u domu è. p. 207 zásah s èerpáním
vody. 3. 8. probìhlo èerpání vody z nádre u p. Filipa Ladislava v lokalitì u konírny. 7. 8. pøi poáru kolny p. Vaverky
se zúèastnilo i drustvo ze stanice
Pozoøice, které poár zlikvidovalo. Pøi
povodních v Podolí pomáhalo naich 8
èlenù s likvidací následkù.
V prùbìhu roku se muselo drustvo
mladých dovybavit hadicemi. Jetì je
potøeba poøídit obleèení a pøílby.
Bìhem celého roku se nai strojníci
a ostatní èlenové sboru podíleli na pøípravì a údrbì techniky pro pøípadný zásah u poáru. Zvlátì dìkuji bratru
Richterovi a Trávníèkovi, kteøí mají tuto
techniku na starosti a vzornì se o ni starají.
Pro zlepení naí finanèní situace
jsme uspoøádali na jaøe sbìr elezného
rotu po vesnici. Dìkuji vem, kteøí se
tohoto sbìru úèastnili.
V roce 2005 ná sbor oslavil 120.
Výroèí od zaloení. Oslavy se uskuteènily ve dnech 14. a 15. 5. S jejich prùbìhem a ohlasy jste se na stránkách kovalovického zpravodaje ji seznámili,
pøesto bych chtìl jetì jednou podìkovat
sponzorùm a vem, kteøí pøispìli k zdárnému prùbìhu oslav.
Nezapomínáme na nae jubilanty.
V uplynulém roce se doil 50. let bratr
Valehrach Lubo.
Dovolte mi, abych podìkoval vem,
kteøí se zapojili do naí èinnosti a pomáhali nám v naí práci. Dìkuji sponzorùm
a obecnímu úøadu za projevenou pøízeò,
finanèní a vìcné dary. Dále dìkuji vaim
rodinným pøísluníkùm, kteøí vás pro
tuto práci uvolòují.
Do dalího roku pøeji vem co nejménì zásahù u poárù a jiných pohromách,
stále vìtí elán na vech úsecích naí èinnosti, zdraví a rodinnou pohodu do roku
2006.
Pøipravil Jan Høebíèek
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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
Pøináíme vám 2. èást vyprávìní o stromech, které pro nás vyèaroval pan Faber.
MODØÍN
Oproti skromné borovici je modøín jiná partie. Je to vihák
a frajer, který chce být vude první a obdivován jako krasavec
v lesním stromovém spoleèenství.
Ji v ranném vìku musí zdùraznit svoji nadvládu nad svými
stromovými sousedy a pøedrùst je tak, aby na nì mohl i v pozdìjím vìku z patra pohlíet. Ostatnì po souití s ostatními stromovými druhy nijak netouí, chce mít okolo sebe volný prostor
s dostatkem svìtla.
Potìení mu pùsobí, kdy vìtrné povìtøí naèechrává jemné
vìtvoví jeho koruny, vypínající se nad okolní úroveò porostu.
Rád se také usídluje v návìtrných polohách, vroubí høbety strání
i kamenité okraje lesa.
Modøín si potrpí na svém zevnìjku, jemné jehlièí zdobí køehké vìtévky, splývající jako fábory z výky jeho koruny dolù.
Pøesto není se svým hávem spokojen, kdy jej jako jediný ze
svých soukmenovcù s pøíchodem podzimu odhazuje a vytváøí
pod sebou zlatolutý koberec. Za to po rozpuku jara pøedvádí
pøed zraky návtìvníkù lesa svoji novou, svìtlezelenou róbu a to
døíve ne se do zelenì odìje jeho listnatá konkurence.
Domnívám se, e modøínu nehrozí ani v budoucnosti, e by
byl v lesním prostøedí zatlaèen do pozadí, je schopen si své výsadní postavení ve stromovém spoleèenství nadále uhájit.
JEDLE
enský rod tomuto stromu skuteènì pøináleí, pøipomíná mi
podobu eny vzneeného pùvodu, snad aristokratického, slièného zevnìjku.V lese se nesnaí zaujmout dominantní postavení,
spíe jakoby hledala oporu ve svém okolí. ádný jiný strom se
nemùe pochlubit zejména v mládí tak tíhlou,v pravidelných
pøeslenech uspoøádanou postavou, oku lidskému lahodící. Vak
také proto se jedlièka stala nejoblíbenìjím stromkem vánoèním.
Ve srovnání s jinými døevinami vykazuje jedle mimoøádnou
citlivost na negativní zmìny ivotního prostøedí. Zejména prùmyslovými exhalacemi zamoøené prostøedí má zásluhu na tom,
e se tato døevina z naich lesù pomalu ale jistì vytrácí a ustupuje jiným, odolnìjím druhùm.
K tomu pøistupují i znaèné kody pùsobené na semenáècích
a mladých jedincích jedle, lesní zvìøí. Ta s oblibou okusuje raící pupeny i mladé ratolesti a mìní nadìjné stromky v nepøirùstavé zákrsky odsouzené k zániku. Srnci a jeleni, vábeni pryskyøiènou vùní, neopomenou vytlouci na hladkých kmíncích jedlièek
svá paroí a zpùsobují jim tak patnì se hojící zranìní.
Jedle jako nae pùvodní døevina si zasluhuje, aby jí èlovìk vìnoval zvýenou ochranu a péèi.
DUB
Strom vyjadøuje tvrdost, odolnost a houevnatost v zápase
o své teritorium a svoji existenci. Tyto vlastnosti si osvojil venkovský lid minulých století, který byl nucen hájit svá práva pøed
panskou zvùlí. Bohatá sple koøenù, silnì zavìtvená koruna i silný kmen dávají záruku, e tento strom ani vìtí vichøice nevyvrátí. Prudké nárazy vichru sice mohou prolámat vìtvoví jeho
koruny, avak i takto postiený jedinec se mùe doèkat vysoké-

ho vìku. O tom svìdèí památné duby, pøipomínající místa historických událostí z doby dávno minulé, snad i z doby Jana iky
z Trocnova.
Dub se pøizpùsobil i krajnì nepøíznivým vegetaèním podmínkám a roste na chudých, na vodu skoupých lokalitách, kde vytváøí jen nízký, málo tvárný porost, aby tak svým stínem chránil
pùdu pøed sálavými paprsky sluneèními. Naproti tomu tam, kde
nachází úrodnou, na vláhu bohatou pùdu, urychluje svùj vzrùst
a vytváøí kvalitní lesní porosty. Ty nalézáme zejména jako luní
lesy v níinných oblastech pøi povodí vodních tokù.
Dub je døevina teplomilná, do vyích poloh pahorkatin a hor
nezasahuje, jeho funkci tam pøebírá zejména buk. Koncem léta
a poèátkem podzimu opoutìjí aludy své miskovité èíky, pøisedlé na vìtévkách, aby se na zemi skryly v listové pùdní pokrývce, pøeèkaly zimu a na jaøe daly vznik novému pokolení.
Nelze opomenout, e úroda aludù pøedstavuje pro lesní zvìø
pravé dobrodiní, vytváøí výivnou a trvanlivou sloku její potravy. Dubiny v èase úrody aludù se stávají spiírnami zvìøe, zejména divoèákù, srncù i jelenù. Dub tu pøedstavuje dobrotivého
dìdu z pohádek, odmìòující potøebné pøíchozí návtìvníky. Ke
kodì ètyønohých obyvatel lesa a sojek, které si obzvlátì aludy oblíbily, k úrodì tìchto plodù nedochází kadého roku.
Semenný rok pøichází po urèitém období, kvìtenství dubu bývá
také ohroováno pozdními mrazy na jaøe.
Umnì vytváøené listy s vykrojovanými okraji i plody dubu,
aludy sedící v èíkách, zaujaly pozornost svým pohledným
zjevem malíøe a øezbáøe, kteøí je zvìènili na erbech, znacích
mìst i domù. Dub mùe být symbolem neústupnosti a houevnatosti v zápase o své bytí.
Pokraèování pøítì.
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Informace o èinnosti TJ Sokol
Kovalovice za rok 2005
Zaèátkem roku
2005 jsme v tìlocviènì zaèali pravidelnì provozovat
malou
kopanou
a zkusili novou sportovní disciplínu badminton, která se pomìrnì úspìnì
ujala. Pro popularizaci tohoto sportu
jsme v mìsíci únoru uspoøádali velmi
vydaøený zimní turnaj manelských a jiných dvojic.
V mìsíci dubnu jsme spolu s Hasièi
uspoøádali Veèer u cimbálu. Tento veèer
byl poøádán ji potøetí a dá se øíct, e zde
byla zaloena velmi pøíjemná tradice,
která si ji nala své pravidelné pøíznivce. Vedle pøíjemné hudby a dobrých vín
se s velkým úspìchem setkaly i vynikající vepøové pochoutky.
V mìsíci dubnu jsme provedli pøípravu kurtu na dalí sezónu a poloili novou antuku. Dále se posledního 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
úèastníkù.
V mìsíci kvìtnu jsme poskytli høitì
a tìlocviènu naim hasièùm, kteøí zde
dùstojnì oslavili 120. výroèí zaloení
sboru v Kovalovicích.
Letní nohejbalová sezóna byla zahájena v kvìtnu. Bìhem ní oddíl absolvoval tradièní ètyøi turnaje 7. roèníku seriálu Východní konference, v nich se
z celkového poètu osmi drustev umístil
Pozdní sbìr na druhém místì a Staøí orli
na místì ètvrtém.
Dalí akcí byl zaèátkem prázdnin 5.
roèník nohejbalového turnaje Kovalovice open 2005, který jsme uspoøádali pro drustva z naí obce a okolí.
Z celkového poètu 11 zúèastnìných
drustev ji ponìkolikáté zvítìzilo
drustvo SEMAMA. Letoní turnaj
byl provázen nepøízní poèasí, take
tradièní veèerní tisková konference

se musela uskuteènit v restauraci Na
Tvrzi.
V záøí jsme se zúèastnili nohejbalového turnaje ve Vinièných umicích,
který jsme vyhráli. Dalí zajímavou záøijovou akcí byl víkendový pobyt
v Jeseníkách, který se nejen díky pìknému poèasí velmi vydaøil.
Pokud se týká ostatních aktivit v roce
2005, plánovali jsme zaèít první etapu
prací na fasádì sokolovny (pøední èást).
Díky významné finanèní pomoci obce
Kovalovice se podaøilo tyto práce dokonèit v jedná etapì, take v souèasné
dobì zbývá provedení nátìru, na který
nám pøislíbila finanèní pomoc spoleènost Èeskomoravský cement, a.s. V souèasné dobì pøipravujeme provedení
vnitøních ochranných sítí na okna.
Potìující skuteèností je, e v tìlocviènì zaèali pravidelnì cvièit mladí
áci a ákynì. V souèasné dobì pravidelné cvièení navtìvuje 1015 dìtí.
Dále zaèali mui opìt provozovat malou
kopanou.
Dalí tradièní akcí jednoty byl 9.
roèník Vánoèního turnaje ve stolním tenisu pro áky a dospìlé. Vzhledem
k tomu, e èinnost oddílu stolního tenisu je v souèasné dobì v útlumu, neoèekávali jsme z øad ákù pøíli vysokou
úèast, ale skuteènost, e bude tento turnaj z jejich strany zcela ignorován, nás
pøece jen trochu zaskoèila. Turnaje
muù se zúèastnilo 14 soutìících.
Zvítìzil Bøetislav Jelínek ze Slavíkovic
a v novì zavedené disciplínì ètyøhøe
zvítìzila dvojice Mazal Antonína Jakub
merda.
Pøed koncem roku se uskuteènilo rozlouèení se starým rokem Na Øíèkách. Ve
srubu na Kaleèníku se selo celkem 13
dospìlých a 8 dìtí.
Závìrem bychom chtìli podìkovat
vem sponzorùm za jejich finanèní pomoc, bez ní by mnohé akce nebylo
mono uskuteènit. Dále bychom chtìli
podìkovat vem pøíznivcùm jednoty za
pomoc pøi organizování akcí a èlenùm
jednoty za èinnost. Dále pak vem popøát v novém roce hodnì zdraví a úspìchù.
A na úplný závìr bychom chtìli pozvat vechny pøíznivce cimbálu, dobrého vína a vepøových pochoutek na tradièní Veèer u cimbálu, který se
uskuteèní v sobotu 11. 2. 2006.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

9

10

1/2006

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Tajenka - pohledy do historie
Tvaroenským katastrem je veden ji témìø 30 let hlavní plynovod ze severní Moravy k Brnu. Pøi jeho rekonstrukci, která
spoèívala v bagrování nové rýhy pro mohutné potrubí, byl uèinìn významný nález. V trati Pod Kopcem, západnì od obce
nedaleko polní cesty smìrem k Velaticím, narazili dìlníci na
zdìné (viz tajenku).

VODOROVNÌ: A. Primáti; Evropan; hudební znaèka; povel
k zastavení.- B. Zalévací nádoba; sportovní úbory; naivní èlovìk.- C. Útok; zbytek po mlácení; ukrást (expresívnì).- D.
Povrchový dùl; èást vìty; historické území Slovenska; panìlská exkrálovna.- E. Tajenka.- F. kodlivý motýlek; staøec;
kovadlina (øídce); stovka.- G. Hlemýï; dokud; na ono místo.- H. Bodrý èlovìk; pìchovat; kryty.- I. Koèovník; výtaek
z bylin; klid; znaèka autosvíèek.
SVISLE: 1. Dobytèí nápoj; odplata.- 2. Vodoteè; jméno králù
Norska.- 3. Jinam (slovensky); výkvìt.- 4. Úder sekerou; srknutí; klid zbraní.- 5. SPZ aut Karlových Varù; slamìné klobouky.- 6. Odlomená èást; zkratka Divadla satiry.- 7. Proívat;
SPZ aut Pardubic.- 8. Poèet onemocnìní.- 9. Støedová èára;
hopsat.- 10. Osobní zájmeno; peèením spojovati.- 11.
Protinoec; povzdech.- 12. Platidlo Vietnamu; itý spoj; èidlo
zraku.- 13. Nemoc drùbee; svazek obilí.- 14. Obvaz; úsek závodu.- 15. Èást nohy; chyba.
Pomùcka: Ena, sao, ysat.
Øeení z minulého èísla: Generála Clapareda
Øeení tajenky: Keramické pece
Autor: Ing. Ladislav Majer

Poèet obyvatel

V naí obci je k 1. lednu 2006 588
obyvatel. Mezi nimi je i 9 obèánkù,
kteøí se v roce 2005 narodili a které
mezi nás vítáme. Jsou to:
Vlach Adam
Muselíková Andrea
merdová Barbora
Sukovatý Patrik
Filip Luká
Andrysíková Elika
Sedláèek Tomá
Heger Adam
Vartová Elika

Nai jubilanti

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
LEDEN, ÚNOR, BØEZEN
Jméno
Havlíèková ofie
Kachlíková Boena
Valehrachová Marie
Petráová Ivanka
Hlavatá Jana
Flek Ladislav
Køíová Zdenka
Boèková Aneka
Drápalová Anna

Vìk
94
75
85
60
60
93
75
70
93

Nar.
15. 1. 1912
15. 1. 1931
18. 1. 1921
22. 1. 1946
26. 1. 1946
2. 2. 1913
22. 2. 1931
28. 2. 1936
13. 3. 1913

È. p.
161
155
96
154
162
95
182
168
97

Úmrtí

V roce 2005 nás navdy opustili tito
spoluobèané;
evèík Jan
Filip Ladislav
Lozrt Bohumil
Obecní zastupitelstvo vem zesnulým
dìkuje za práci, kterou za svého
ivota vykonali, jak pro své nejblií,
tak i pro nás ostatní.
Odpoèívej v pokoji
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