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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto i prázdniny jsou minulostí, do školek a škol se vrátil čilý
ruch, i když doprovázen takovým zvláštním pocitem, aby školská zařízení nedoplatila na rapidně se zvyšující počty pozitivně
testovaných lidí. Situace, kterou zažíváme je nepředvídatelná.
Populismus a sebechvála vlády není na místě, řešení situace podle průzkumů ze sociálních sítí je už slušně řečeno za čarou! Od
vlády neexistuje žádná vize, co bude, když.. za 1),2),3)…Lidé
z lékařského oboru jsou překřičeni, chybí promyšlená logická
a smysluplná opatření, která by nás úspěšně vedla současnou
situací. Jisté je už teď, že ekonomický dopad pocítíme postupně
všichni.
Vypadá to, že se budeme muset naučit s koronavirem žít, pomoci si sami, být rozumní a ohleduplní, protože koronaviru se
pravděpodobně jen tak hned nezbavíme. Líto je mi zrušených
nebo neuskutečněných akcí, kvůli kterým trpí kulturní a společenský život v obci. Plánovali jsme na podzim Vítání občánků,
setkání jubilantů. Už teď je jasné, že s ohledem na současnou situaci se tyto akce neuskuteční. Otazník se vznáší ještě nad Martinským lampionovým průvodem, který jsme chtěli výjimečně
uspořádat u biotopu. Uvidíme..
V potoce je letos hodně vody a je vidět, že radost mají i ti nejmenší 

LETOŠNÍ INVESTICE
Stavba rekonstrukce úřadu a přilehlých budov pokračuje
v plném proudu navzdory koronaviru. Zastřešení nové terasy
a kiosku ve dvorním traktu dodalo objektu atraktivní vzhled.
Vnitřní prostory už mají většinou finální omítky, místnosti WC
jsou obkládány. V podkroví se provádí montáž sádrokartonových příček, co nevidět se budou usazovat střešní okna v zasedací
místnosti a knihovně. Topenáři finišují s rozvody vody a topení.
Hotové jsou většinou i rozvody elektřiny. Pracovníci firmy Keramond zateplují zbrojnici, úřad. Posunula se čelní stěna zbrojnice,
nová sekční vrata jsou zatím ve výrobě. Harmonogram prací je
většinou plněn, problémy jsou většinou vzhledem ke způsobu
výstavby původního objektu (akce Z). Z těchto důvodů jsme mu-

seli zatím přistoupit k vícepracím zhruba za 2 mil. Kč, nad rámec rozpočtu stavby (navýšení způsobila výstavba nové dešťové
kanalizace okolo opravovaných objektů, rekonstrukce topného
kanálu v sále, včetně přeložení parket, renovace krovů v půdním
prostoru, celková výměna stropů v technické místnosti a zesílení
stropní konstrukce v knihovně, havarijní elektroinstalace a jiné).
Část cca. 4. mil Kč z 10 mil dotace Ministerstva pro místní rozvoj
byla proplacena v srpnu na účet obce. Další žádost o proplacení
pošleme začátkem října. Do konce roku musíme tuto desetimiliónovou dotaci vyčerpat. Ostatní fakturaci řešíme přes sjednaný
bankovní úvěr na tuto stavbu.
Dokončení stavby ve smlouvě o dílo je v prosinci 2020. Uvidíme, jestli bude příznivé počasí na dokončení terénních úprav celého „placu“ a okolí úřadu, zda tento termín zůstane nezměněn,
nebo dojde k prodloužení!
Po několika letech, kdy jsme neúspěšně žádali o dotaci na
stavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem 22x 44 m
v areálu biotopu, se letos konečně dočkáme I. etapy realizace.
Nejvýhodnější nabídku podala firma JM DEMICARR s.r.o. za
2.393.439,08 Kč s DPH. Výstavba bude rozdělena na dvě etapy.
V první etapě se provedou zemní práce, urovnání terénu štěrkodrtí, osazení obrubníků, položení umělého trávníku s křemičitým
vsypem třetí generace včetně základů patek pro sportovní vybavení a oplocení. Tuto etapu pokryje 240.000 Kč dotace z rozpočtu
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JMK, dar firmy Českomoravský cement, a.s. ve výši 400.000 Kč
a finanční spoluúčast obce 514.695,30 Kč.
Předmětem druhé etapy bude instalace ochranné sítě, oploce-

ní z fošen do výšky 1m, provedení oplocení z kovových sloupků
do výšky 4 m, umělé osvětlení a provedení přístupového chodníku ze zámkové dlažby včetně zatravnění okolí hřiště.

ÚDRŽBA
Vlivem častých letošních dešťů abnormálně obrazily větve stromů u soukromých zahrad v blízkosti obecních cest.
Žádáme občany, aby kolem cest prořezali
větve, které přesahují oplocení svého pozemku a tím brání průjezdu širších i vyšších vozidel či zemědělských strojů!
S přibývajícími motorovými vozidly se
projevuje čím dál větší problém s parkováním, hlavně v části obce „Druhá strana“.
Apeluji na vlastníky domů, aby přizpůsobili své domy a vozidla parkovali ve svých
průjezdech, dvorech a garážích. Velice

nám to usnadní provádění údržby zeleně
a hlavně zimní údržby! Není jednoduché
v zimě odhrnovat sníh centimetry od vozidel a hlavně není kam ten sníh odhrnovat! Značně tak ulehčíte práci našim pracovníkům, za což děkujeme!
Jistě jste postřehli, že politické strany či
sdružení zahájily volební kampaň pro volby do Zastupitelstva krajů a třetiny senátu.
Volební místnost bude tentokrát v přízemí
Mateřské školy Kovalovice. Pokud by nastala výjimečná situace (uzavření školky)
z důvodu covidu – 19, byla by náhradní

volební místnost zřízena v budově sokolovny. Věřím, že k tomu nedojde a volby se
uskuteční ve školce. Přijďte prosím k volbám a podpořte kvalitní kandidáty! Určitě
máte velký výběr z osvědčených osobností, které mají co nabídnout.
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví, ať
nás koronavirus co nejméně zatěžuje a ohrožuje. Užijte si poslední sílu letních slunečních
paprsků a krásné barevné podzimní dny!
Milan Blahák - starosta

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.12/2020
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 30.6.2020
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Petr Filip
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Josefa Kadlece a Jana Blahu – usnesení č.1/12/20
Zastupitelstvo obce:
• -schvaluje program zasedání - usnesení č.2/12/20
• -schvaluje účetní závěrku obce Kovalovice za rok 2019, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce -usnesení
č.3/12/20
• -schvaluje dle zák.č.250/2000 Sb.§17 v platném znění závěrečný účet obce za rok 2019, a to bez výhrad - usnesení
č.4/12/20
• schvaluje účetní závěrku MŠ Kovalovice, příspěvkové organi-

•

•

•

zace za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s jejím celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Dále navrhuje přerozdělení zisku
z hlavní činnosti 124 796,59 Kč, do rezervní fondu 94.796,59 Kč,
do fondu odměn 30.000,-Kč -usnesení č.5/12/20
schvaluje zařazení správního území obce Kovalovice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na
programové období 2021-2027.“ –usnesení č.6/12/20
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č.8800092634 1/VB/P ke stavbě : „Přeložka NTL plynovodní
přípojky pro objekt č.p.9 v obci Kovalovice na parcele č.38
k.ú.Kovalovice – usnesení č.7/12/20
bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 dle přílohy - usnesení č.8/12/20
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák - starosta

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.13/2020
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 18.8.2020
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni:
Zvolilo: - zapisovatelku: Jitku Šmerdovou, a ověřovatele zápisu:
Marka Kousalíka a Stanislava Pernicu – usnesení č.1/13/20
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje program zasedání - usnesení č.2/13/20
• schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v rámci Programu rozvoje venkova na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu koupacího biotopu I.Etapa ve výši 240.000,-Kč
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy -usnesení č.3/13/20
• schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši
400.000,-Kč na účely financování kultury a sportu v obci od
společnosto Českomoravský cement, a.s. - usnesení č.4/13/20
• schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na sociální služby Sanus Brno z.s. ve výši 36.659,- Kč a schvaluje veřejno2

•

•

•

•

právní smlouvu ze SANUS Brno z.s. -usnesení č.5/13/20
schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem v areálu koupacího biotopu. Nejvýhodnější nabídku podala firma JM Demicarr s.r.o.,
Bučovická 180, Slavkov u Brna 684 01 za 2.393.439 Kč s DPH
- usnesení č.6/13/20
schvaluje dodatek č.2 smlouvy o dílo s firmou KERAMOND
Dohorák- Rekonstrukce areálu včetně umístění budov a pověřuje starostu k podpisu dodatku. - usnesení č.7/13/20
schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastru obce Kovalovice.
- usnesení č.8/13/20
bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 dle přílohy - usnesení č.9/13/20
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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MŠ KOVALOVICE
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V NAŠÍ ŠKOLCE
Jaký byl? Stejný a přitom tak odlišný. Jako jedna z prvních školek v širokém okolí jsme děti přivítali už 6. 5. 2020
s dodržením všech hygienických nařízení.
Nejzajímavější akce nás čekaly na přelomu
května a června a o ně děti určitě nepřišly.
25. května se děti vyfotily na památku se
svými kamarády ze tříd na zahradě školky.
Na co jsme se velmi těšili, byl výlet do
LAMA Centra, kde si děti nakrmily i pohladily téměř všechna zvířátka. Největší úspěch
sklidily lamy, holandská „skákavá“ kůzlátka
s jejich taťkou, pyšnícím se jménem Prďola.
9. 6. jsme vyrazili do EKO Centra
LIPKA v Soběšicích, kde na nás čekal Ve-

černíček a „výletování“ s ním. Pozorovali
jsme život pod vodou, zahráli jsme si na
pavouky, na mravence v mraveništi a viděli jsme, kdo všechno žije v kompostu.
Velký den budoucích školáčků nastal
11. 6. odpoledne, kdy „pasováním“ z rukou pana starosty se z nich stali už velcí
školáci. Na závěr si děti „zařádily“ s herci
Divadélka Kůzle.
No, a pak hurá na výlet, tentokrát do
Kroměříže. Se zahradníkem Floriánem
jsme si prohlédli Květnou zahradu a po
zmrzlinové „mňam“ pauze na náměstí
jsme se vydali za pávy do zámeckého parku. Ale stejně to NEJmilejší z celého výletu

byly svačinky a obědy, které nám s sebou
připravily maminky!
„Šel tudy…“ byla poslední akce pro
děti v tomto školním roce a byl to pořádný hudební „nářez“! Věděli jste třeba, že
se dá hrát na klarinet i když je rozebraný
na kousíčky, anebo na píšťalku vyrobenou
z bezového dřeva? Ani my jsme nevěřili,
ale ANO, je to tak. Tento den a zároveň i
celý školní rok 2019/2020 uzavřela třídní
schůzka s rodiči nově přijatých dětí.
Přejeme všem dětem i rodičům příjemně
strávený prázdninový čas a s novinkami se
na všechny těšíme už 1. září 2020.
H. Musilová a H. Volková

TŘÍDĚNÍ ODPADU V MŠ KOVALOVICE
Na třídách společně s dětmi třídíme odpad do nádob s barevnými víky. Tak schválně, zkuste se dětí zeptat, do jaké
barvy patří papír, plast, sklo nebo odpad na kompost?
A co můžete sbírat spolu s námi? Ve vstupní chodbě najdete nádoby na drobný elektroodpad (žárovky sem nepatří),
baterie všeho druhu, cartridge i tonery a hliníkové plechovky (sešlápnuté).
Děkujeme, že třídíte odpad s námi.
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021… BUDE STEJNÝ, NEBO JINÝ? NIKDO NEVÍME. ALE VSTUPUJEME
DO NĚJ S NOVOU ODVAHOU, ENERGIÍ A PLÁNY.
Změna financování školství od 1. ledna 2020 nám umožnila rozdělit děti do tří
tříd. S tím souvisí i posílení pedagogického týmu o dvě paní učitelky. V tomto
školním roce pracuje na každé třídě také
asistentka. Počty dětí na třídách (16, 18
a 21) jsou příjemné hlavně z důvodu nižší
hlučnosti, individuální péče o děti, a nakonec nyní můžeme i lépe zajistit potřebné odstupy mezi dětmi u stolečku a mezi
lehátky. Stále totiž probíhá provoz za zvýšených hygienických a epidemiologických
podmínek.

O prázdninách se nám proměnil domeček na zahradě. Proběhly na něm práce
údržby a renovace, které zajistila obec Kovalovice. Obecní pracovníci skvěle zvládli
vyčistit střechu a rýnu, kterou bylo potřeba
také znovu ukotvit. Vyvětvili okolní smrky,
jejichž větve ležely na střeše domku. Proběhla také výměna vstupních dveří, obroušení a nalakování zárubně. Děkujeme za
prima spolupráci  Velké díky patří i panu
Kalužovi, který daroval dětem do třídy
„Berušek” skříňku na pitný režim. Vážíme
si všech příznivců, dárců či pomocníků.

Ve vnitřních prostorách jsme se zaměřili hlavně na práce související s nově
vzniklou třídou „Berušek“. Elektrikáři
zajistili nový videotelefon do třídy a zvonek i do kanceláře školy. Paní učitelky
rozdělily stávající nábytek do herních
koutků a třídy vyzdobily. Ve třídě „Žabiček“ byly pořízeny skříně na lehátka
a lůžkoviny. Na svém místě již stojí pec
na vypalování keramiky.
A náš společný třetí školní rok může
začít…
Bohdana Vlčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KRÁTKÉ NAHLÉDNUTÍ DO ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina je nepostradatelnou
součástí naší školičky. Umožňuje rekreaci,
odpočinek a hlavně setkávání s kamarády
po vyučování. I když druhé pololetí bylo
krátké, vzhledem k šířící se nákaze koronaviru a dočasném uzavření školy, přece
jen jsme si společné chvíle užili na „plné
pecky“. Březen byl sice o více jak polovinu
kratší, i přesto jsme toho stihli dost. Protože je označován za měsíc knihy, věnovali
jsme se společné četbě nebo si individuálně listovali v knihách půjčených z bohaté
školní knihovny. V pravidelném okénku
o lidském těle jsme se tentokrát zabývali
vlivem potravin na náš organizmus. Přívětivé počasí nás vytáhlo ven, a tak jsme
upevňovali a zdokonalovali fyzičku, na
vycházkách se orientovali v okolní krajině. A náhle, ze dne na den, jsme se museli
rozloučit. Druhou polovinu března, duben
a většinu května nás koronavirus „uvěznil“
doma. Byli jsme sice se svými sourozenci,
rodiči a prarodiči, ale kamarádi chyběli.
Nakonec jsme to společně zvládli a poslední květnový týden – hurá do školy!
To bylo radosti, štěbetání a pošťuchování!
Škola a družinka opět ožily. Květen a červen jsou příjemné měsíce a my jsme celá
družinová odpoledne trávili venku. Sluníčko se na nás smálo a před jeho paprsky
jsme se ukrývali ve stínu letité třešně. Se
zatajeným dechem jsme naslouchali zpěvu
ptáků, bzučení včel a čmeláků, pozorovali
motýly poletující kolem rozkvetlých bylinek, hledali jsme v trávě brouky a čtyřlístky pro štěstí. Užívali jsme si pořádné porce
zábavy, sportu, soutěží a nebo jen tak relaxovali ve vyhřáté trávě. Snažili jsme se, aby

se naše společné chvíle staly nezapomenutelnými. A opět jsme se museli rozloučit,
ale tentokrát už zvesela. Bylo to krásné a
i přes překážky toho bylo dost. A proto s

chutí cestou-necestou, lesem-nelesem za
prázdninovým dobrodružstvím!
Tamara Kalábová, Eva Jašková
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ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V letošním školním roce jsme poprvé
v historii šumické školy přivítali děti ve
dvou prvních třídách. Dochází k nám nebo
dojíždějí děti z Viničných Šumic, Kovalovic i z jiných obcí. Naše prvňáčky z 1. A
i z 1. B s námi vítal starosta Viničných Šumic pan Josef Drápal, starosta Kovalovic
pan Milan Blahák, paní Zdena Holubová
a paní Ludmila Pospíšilová. Žáčci dostali
dárky praktické i pro potěšení a mohli si ve
svých krásných nových aktovkách odnést
učebnice a pracovní sešity. Bezvadně si připravili první společnou básničku a nebáli
se ji před všemi rodiči, učiteli i hosty říct.
Milí prvňáčci, přejeme vám co nejvíce
příjemných dnů strávených v naší škole.
Vážení rodiče, milé kolegyně, milí žáčci, dovolte, abych vám popřála úspěšné
vykročení do nového školního roku, pevné zdraví a pohodu.
Olga Růžičková
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ZUŠ POZOŘICE
Podzim je tu. Zase začal nový školní rok. Chci se však ještě ohlédnout za tím
minulým. Poslední červnový týden se nám
podařilo uspořádat v Kulturním domě
v Sivicích několik vystoupení pro rodiče,
která připravili žáci a učitelé i v době různých
omezení, zákazů a příkazů. V úterý 23. června se konala taneční přehlídka všech našich
tanečnic a tanečníků. Vrcholem pestrého
programu bylo vystoupení letošních absolventek a absolventů. Ve středu 24. června si
připravili žáci literárně-dramatického oboru
hned dvě představení s názvem Pohádky k
neuvěření a Tučňáci a tvarohový koláč. Ve
čtvrtek 25. června odpoledne představili absolventky a absolventi výtvarného oboru návštěvníkům výstavy svoje absolventská díla.
A v podvečer se konal absolventský koncert

žáků hudebního oboru, na kterém zazněly
skladby různých žánrů od různých autorů.
V tomto kalendářním roce jsme se rozhodli, že nebudeme připravovat koncerty
a velká společná vystoupení, protože nevíme, jak se budou vyvíjet další bezpečnostní
opatření. Jednu pozvánku zde však pro vás
přece jen mám. Žáci a učitelé vás všechny
srdečně zvou na IV. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ
Open, který bude ve středu 21. října 2020 na
prostranství V Zámku před orlovnou. Letos
bude věnován 55. výročí založení Základní
umělecké školy Pozořice. Představí se vám
opět žáci všech oborů – hudebního, tanečního, literárně-dramatického a výtvarného.
Určitě všichni přijďte. Budete mít jedinečnou příležitost se s námi letos potkat a prožít

společně pěkné kulturní odpoledne.
Něco pro pobavení na závěr:
Správný učitel hudby
• napočítá do čtyř vícekrát, než kolikrát
dělal cokoliv jiného.
• může říct žákovi, že necvičil ještě před
tím, než se vůbec dotkne nástroje.
• nevzdá se po prvním neúspěchu, ale
zkusí to ještě jednou, tentokrát pomaleji.
• považuje za naprosto normální hrát vánoční koledy v říjnu.
• má noční můry z vymknutých zápěstí
a dlouhých nehtů.
Ať se vám všem v novém školním roce
daří a ať se můžeme zase brzy potkávat při
různých příležitostech.
Božena Škrobová
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SOKOL
Po zrušení Pochodu osvobození jsme bohužel byli nuceni
zrušit i tradiční jarní turnaj smíšených dvojic v badmintonu.
Naštěstí začátkem června začala koronavirová krize pomalu
ustupovat, takže jsme mohli realizovat alespoň jednu z našich
tradičních akcí, a to putování po vlastech českých, moravských
a slovenských. Letos jsme si vybrali Krušné hory, jejichž mnohé
lokality byly v roce 2019 zapsány na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Vzhledem k poměrně značné vzdálenosti a počtu lokalit,
které jsme chtěli během cesty navštívit, jsme vyrazili od Tvrze
již v pět hodin ráno. Naše první zastávka byla Andělská hora
u Karlových Varů, která je známá nejen tím, že se jedná o jednu z nejhezčích zřícenin u nás, ale i filmem Balada pro banditu z roku 1978 natočeným zde herci Divadla na provázku. Poté
jsme se vydali do nedalekého Bečova nad Teplou za Relikviářem
svatého Maura, po korunovačních klenotech druhá nejvzácnější
památku u nás. Příběh relikviáře, stejně jako prostředí, v němž je
uložen, je velice působivé. Za návštěvu stojí i městské muzeum
motocyklů. Cestou na hrad Loket jsme udělali zastávku na Krásném vrchu. Kamenná rozhledna se schodištěm po obvodu patři
mezi ty nejmalebnější u nás. Královské město Loket se nachází
v meandru řeky Ohře připomínající ohnutou paži (odtud název
města) a hrad je jeho významnou dominantou. Po celou cestu
nás provázelo deštivé počasí, naštěstí s pauzami, takže nás to nijak významně neomezovalo při návštěvách vybraných míst. Do
Božího Daru, kde jsme hodlali strávit následujících pět dnů, jsme
dorazili v podvečer.
Nepříznivé počasí pokračovalo i následující den dopoledne, proto jsme zvolili náhradní program – prohlídku Karlových
Varů. Po cestě jsme ještě stihli projet bývalé lázně v Kyselce, kde
pramení slavná Mattoniho minerálka. Pro stav, ke kterému se
tyto dříve poměrně známé lázně v důsledku různých privatizací
dopracovaly, se jen těžko hledá pojmenování, neboť tak zdevastované památkově chráněné objekty se v současné době již moc
nevidí. Karlovy Vary jsou na tom podstatně lépe. Zpravidla bývají plné lidí, ale díky doznívajícímu koronaviru jsme měli jedinečnou možnost prohlédnout si téměř liduprázdné město a jeho
kolonády. Dokonce v grandhotelu Pupp měli tak výrazné slevy,
že káva a pivo tu vyšlo levněji, než v okolních „obyčejných“ kavárnách. Prohlídku města jsme nemohli ukončit lépe než návštěvou Muzea becherovky spojenou s degustací.
Na odpoledne jsme měli zamluvenou prohlídku cínového
dolu Mauritius na Hřebečné (UNESCO). Po rozdělení na dvě
skupiny jsme, vybaveni holínkami, plášti a helmami se svítilnami, absolvovali zajímavou prohlídku míst, kde se po staletí ručně
těžil cín. Čas po večeři jsme si ještě zpestřili procházkou po nedalekém Božídarském rašeliništi.
Na další den jsme měli naplánovanou návštěvu Německa, ale
dlouho jsme váhali, zda ji vůbec realizovat, protože podle informací v médiích nebyla turistická návštěva ještě možná. Nakonec
jsme se rozhodli, že to riskneme a vyrazili z Božího Daru pěšky
na Klínovec, nejvyšší horu Krušných hor (1 244 m). Odtud jsme
po sjezdovce sestoupili na oběd do Loučné pod Klínovcem, která
je městem, přestože má jen 121 obyvatel. Městečko je lávkou přes
hraniční potok spojeno s městem Oberwiesenthal. Prohlídku tohoto lázeňského města v poměrně prudkém kopci jsme si nenechali ujít. Odtud nás lanovka vyvezla na nejvyšší horu německé
části hor, Fichtelbeg (1 215 m). Bylo zajímavé porovnat prostředí
8

těchto dvou nejvyšších vrcholů Krušných hor. Zatímco na Klínovci tzv. „chcípl pes“, protože byla přístupná pouze rozhledna
a ostatní dlouhodobě uzavřené objekty úspěšně chátrají, Fichtelbeg nás potěšil otevřeným občerstvením, restaurací a dalšími
atrakcemi. Návrat na Boží Dar byl už jen lehkou procházkou.
Během cesty Německem si nás nikdo nevšímal, po celnících ani
památky, takže jsme byli rádi, jak jsme se rozhodli. V podvečer
jsme ještě stihli krátkou procházku kolem Blatenského vodního
příkopu, který přiváděl vodu z Božídarského rašeliniště do Horní
Blatné. Příkop je považován za unikátní vodní dílo, proto bylo v
roce 2017 vyhlášeno národní kulturní památkou.

XXXXL lavička v Horní Blatné
Následující den jsme vyrazili do Horní Blatné, odkud jsme
cestou kolem obří lavičky (viz foto) vystoupali k Vlčím jámám,
které vznikly propadnutím cínového dolu, stejně jako vedlejší
Ledová jáma (UNESCO). Ta je zvláštní tím, že je tu minimální cirkulace vzduchu, takže se zde i v parném létě drží sníh. Po
výstupu na rozhlednu na Blatenském vrchu jsme se vraceli přes
skály Na strašidlech. Jsou zajímavé nejen svou mohutností, ale i
památníkem poslednímu medvědovi zastřelenému v Krušných
horách v 18. století. Odpoledne jsme přejeli do Nových Hamrů
a po obědě absolvovali procházku po naučné stezce fotografa
místních hor, Ruperta Fuchse. Na závěr dne jsme ještě stihli navštívit zaniklou obce Rolava, která byla úzce spjata s rýžováním
cínové rudy. Za války zde byl vybudován závod na těžbu a úpravu cínových rud, v němž pracovalo až 450 zajatců. Dnes tu stojí
jen mohutná torza betonových skeletů působících velmi bizarně
a místy i dost nebezpečně, takže je trochu s podivem, že je tento
objekt běžně dostupný veřejnosti.
V neděli se s námi Boží Dar rozloučil deštivým počasím, což
nám nebránilo v návštěvě obce Měděnec a vrchu Mědník s pozůstatky důlní činnosti (UNESCO). Malá kaplička na vrcholu si
„zahrála“ ve znělce seriálu 30 případů Majora Zemana. Obec je
také známa tragickým požárem ústavu sociální péče v roce 1984,
po němž zůstal jen malý pomníček. Touto událostí, při které zahynulo 27 chovanců, byl inspirován film Requiem pro panenku.
Vzhledem k tomu, že film nepopisuje úplně pravdivě průběh celé
tragédie, proslýchá se, že obyvatelé Meděnce nemohou režisérovi
filmu Filipu Renčovi dodnes přijít na jméno.
Naší poslední zastávkou při putování Západními Čechami
bylo město Kadaň tyčící se na hladinou řeky Ohře. Krásně opra-
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vené hradby a malebné náměstí jsou ozdobou města. Zajímavou
kuriozitou je Katova ulička vedoucí z náměstí ke katovně, která je
svými 66 cm šířky neužší uličkou u nás.
Boží Dar má velmi krásné okolí s množstvím cyklostezek.
Navíc okolní, převážně smrkové lesy a rozsáhlé louky působí svěže, beze stop po působení kůrovce, takže lze tuto lokalitu vřele
doporučit nejen k pěší turistice, ale i pro kola a v zimě na běžky.
V měsíci červenci se uskutečnila ještě jedna tradiční akce.
Nepořádali jsme ji my, ale Sokol Viničné Šumice. Jednalo se
o nohejbalový turnaj veteránů (55+), kterého se naši zástupci zúčastnili již potřetí. Z 6 mužstev jsme se umístili na 4. místě.
Zpracoval: Miroslav Vlach

Nohejbal 50+

HASIČI
KROUŽEK „MALÍ HASIČI“
Bohužel, z důvodu Covid-19 pandemie, která aktuálně v těchto dnech nabírá
znovu na síle, jsme se rozhodli kroužek
Malých hasičů prozatím po letní prázdninové pauze nezahajovat. Vzhledem
k tomu, že opět podobně jako na jaře, padají různá nařízení a omezení, nechceme
riskovat zdraví našich dětí, a přispívat
k případnému šíření nákazy a rizik s tím
spojených. Zatím lze očekávat spíše nepříznivý vývoj , ale jakmile se situace změní
k lepšímu, kroužek bude obnoven.
Nicméně v polovině června jsme se
s několika dětmi zúčastnili dětské soutěže
v TFA v Podolí. Pro děti z našeho kroužku
to byla soutěžní premiéra, nicméně naši
malí závodníci rozhodně v početném
startovním poli, čítající přes 100 soutěžících zdaleka nepropadli a i když nedovezli bednu, tak jistě zasloužené ocenění
za skvělý výkon. Závod v TFA je soutěž
jednotlivců, kteří na vytyčené dráze překonávají několik daných překážek, od

přenášení břemene, tažení závaží, hammer box – práce s kladivem, zdvižení závaží do výšky, záchrana osoby – tažením
figuríny a závěrem smotáním a uložením
hadice do boxu. V kategorii nejmladších,
přípravky se v polovině startovního pole
umístil Josífek Šmerda, v další kategorii mladších žáků podal dobrý výkon
Honzík Šmerda, i když letos čelil velké
konkurenci jemu starších soutěžících.
Za děvčata skvěle reprezentovaly sestry
Anežka a Bětka Gillovy a Maruška Šmerdová. Celá soutěž proběhla na profesionální úrovni o čemž svědčí velký zájem
z řad soutěžících z blízkých i vzdálených
sborů. Na závěr krásného slunečního dne
byly dětem odměnou nejen pěkné věcné dary, ale také bodla pořádná hasičská
sprcha
Fotografie z činnosti a další organizační informace najdete na naší facebookové
skupině“ Malí Hasiči Kovalovice „.
Ing. Jaromír Šmerda, vedoucí kroužku
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SKAUT
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Vyvrcholením každého skautského
roku jsou skautské tábory. Letos pořádalo
skautské středisko Pozořice osm táborů,
z toho čtyři na našem hlavním tábořišti
v údolí Rakovce u Bukovinky, jeden u Polné, jeden u Lelekovic, jeden u Kochova

u Letovic a jeden v Jívce u Trutnova.
O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte níže.
Naše klubovny opět po prázdninách
ožily pravidelným ruchem účastníků

schůzek. Jaký bude nový skautský rok, lze
těžko ve stávající situaci předvídat. I přesto přeji dětem a jejich vedoucím, abychom
ho zvládli co nejlépe a aby byl úspěšný.
RNDr. Aleš Mikula,
zástupce vedoucí střediska

tábor zahájili etapovou hrou, kde se táborníci dozvěděli informace o své skupince.
Skupinek bylo dohromady devět. Vedoucí

měli letos vymyšleno spoustu nových her,
díky kterým byl celý tábor ozvláštněn.
První týden jsme byli omezeni deštěm,
který nám rozmočil celé tábořiště. Dětem
to vůbec nevadilo, o to víc se hrály (večerní) kolektivní hry v jídelně. Ani mokré
dřevo nám nezabránilo uspořádat tradiční večerní ohně s táborovými písničkami
s doprovodem kytary.
Kvůli koronavirovým opatřením jsme
nemohli vyrazit na tradiční nedělní výlet spojený s koupáním, proto jsme vymysleli táborovou vodní skluzavku, kterou nejhlasitěji ocenily malé světlušky.
U vedoucích měla největší ohlas táborová sauna, u skautů a skautek byla nejoblíbenější teplá sprcha a sjezd singletrailu
u Jedovnic.
Díky sluníčku se k nám přiletěla podívat letecká jednotka naší armády, která udělala průlet nad naším tábořištěm.
Celý tábor jsme ukončili táborovou hrou,
která se nesla v duchu hledání pokladu,
který byl zakopán na unikátním táborovém hřbitově.
I přes všechna rizika a omezení jsme
rádi, že jsme tábor mohli zrealizovat
a neutrpěli téměř žádná zranění. Těšíme
se příště zas!
Barča Fuksová, Klárka Ondráčková,
Barča Střížová, Eliška Poláčková

SKAUTSKÝ TÁBOR
Letošní tábor byl zahájen 16. července. Celotáborové téma se neslo v duchu
WESTERNU. Po příjezdu 45 dětí jsme
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MYSLIVCI
MYSLIVECKÁ BILANCE PRVNÍHO POLOLETÍ
A PÁR SLOV O ZAJÍCÍCH A KRÁLÍCÍCH PŘED PODZIMNÍM ODCHYTEM ZAJÍCŮ
Další, tentokrát velmi zvláštní rok se překulil přes polovinu
a spěje podzimem ke svému konci. Pro nás myslivce v Mysliveckém spolku Viničné Šumice – Kovalovice ani opatření proti šíření
infekce nemohla být překážkou plnění našich běžných povinností,
ke kterým přes zimu v prvé řadě patří krmení zvěře. Naštěstí nebyla letošní poměrně teplá zima pro zvěř nijak zvlášť náročná. Přes
zákaz shromažďování jsme, spíše v individuálním režimu, na jaře
pokračovali ve výsadbě keřů a stromků a v péči o ně, přičemž nám
upršený květen ušetřil práci se zalíváním. Od července nám opět
nastaly každoroční "bažantí" starosti s polodivokým odchovem
300 malých bažantíků a v závěru roku nás kromě tradičních honů
čeká i další repríza dnes už dost vzácné akce, totiž odchytu zajíců.
Během přípravy loňského odchytu, v rámci únorového setkání
s dětmi v Mateřském Centru Viničné Šumice a v šumické mateřské školce a pozořického dne dětí u příležitosti otevření nového
školního atletického hřiště 5.9.2020 se objevilo tolik zajímavých
otázek jednak k odchytu, jednak k zajícům samotným. Bylo by
škoda nechat je zapadnout.
D(otaz): Čím to je, že se u nás populace zajíců tak snížily
a divocí králíci jsou na vymření? Jiní hlodavci jsou naopak přemnožení…
O(dpověď): Ano, myši a hryzci se vloni přemnožili, ale zajíci
a králíci nejsou hlodavci. Patří do samostatného řádu zajíců (Lagomorpha), čeleď zajícovití (Leporidae), rod zajíc (Lepus) nebo králík (Oryctolagus). Jejich podobnost s hlodavci je dána konzumací stejné potravy
v podobném prostředí. Od hlodavců se odlišují mimo jiné tím, že v horní
čelisti mají navíc ještě další pár řezáků vyrůstajících za prvními.

Ke snížení počtu zajíce polního, který je naší původní zvěří,
a králíka divokého, který sem byl ve středověku dovezen z Pyrenejí
a zdomácněl tu, došlo na jedné straně vlivem kolektivizace zemědělství, která vedle k rozorání mezí, a tím i k výraznému snížení
různorodosti krajiny. Meze, remízky a větrolamy jsou základním
předpokladem pro přežívání drobné zvěře, protože pro ni představují
tolik potřebný úkryt a zdroj různorodé potravy. Bez nich nemají zejména jejich mláďata šanci na přežití mj. i proto, že chráníme dravce
a hájíme predátory jako kuny, lasičky, tchoře, jezevce a lišky, kteří je
loví stejně často jako myši a ostatní drobné hlodavce. Je-li navíc deštivé a chladné jaro, hodně zaječích mláďat doplatí na počasí. Dalším
velkým nepřítelem drobné zvěře jsou velké zemědělské stroje se stále
větším záběrem, pohybující se stále větší rychlosti, před nimiž mláďata nemají šanci utéct. Svou roli hraje i různorodost pěstovaných
plodin a velké plochy monokultur a v neposlední řadě se na drobné
zvěři podepisuje masivní chemizace našich polí, kdy každou odchylku od našich představ, jak se mají chovat zemědělské kultury, řešíme
postřiky a hnojivy. V suchém létě zajíc nenachází v krajině dostatek
zdrojů vody, a pokud se ani nevyskytují ranní rosy, může uhynout
žízní (dehydratace organismu). Zajíc je velice odolné zvíře, k přežití
mu stačí hluboká orba nebo závětrná místa, kde se může přes den
odpočívat. Není pro něj problém ujít za potravou 500 i 1000 m. Problém je v tom, že se zajíci v tomto období koncentrují na potravních
zelených plochách ve větším množství a tím dochází snáze k přenosu
případných nákaz. Nezanedbatelné počty drobné zvěře hynou vlivem intenzivního provozu na pozemních komunikacích a ke snižování stavu zajíců přispívají nemalou měrou volně se pohybující psi
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a kočky. Vedle zemědělství, dopravy predačního tlaku a domácích
mazlíčků, můžou být významným fatálním vlivem infekční nemoci,
které se v Evropě rozšířily v minulém století – tularémie (popsaná
poprvé v r. 1911, v Evropě poprvé v r. 1931) a myxomatóza (původem koncem 19. století z Uruguaye, uměle rozšířena v Austrálii k regulaci přemnožených králíků, v Evropě vysazena uměle v r. 1952 ve
Francii). V současné době působí největší ztráty na králících (i doma
chovaných) nemoc zvaná králičí mor, který byl poprvé zaznamenán
v r. 1984 v Číně, odkud se postupně rozšířil po celém světě, v Evropě
se pak v r. 1988 objevil v Německu.
D: Většina dětí zajíce a králíka zná, často si je ale (nejen děti)
pletou. Jak je ale spolehlivě odlišit?
O: Neklamným znakem zajíce jsou černé špičky dlouhých uší
(slechů). Králík má uši (slechy) kratší než hlavu a špičky slechů nejsou černé. Pro zajíce jsou dále typické velmi dlouhé a silné zadní
nohy (běhy), které mu umožňují dosahovat v běhu rychlosti až 56
km/h a představují výhodu zejména při běhu do kopce. Ve srovnání s králíkem je zajíc větší a mohutnější, má protáhlé tělo, hlava je
výrazně menší oproti tělu. Průměrná váha dospělého zajíce je 3,5 kg
(2,5-5,5 kg). Průměrná váha králíka je 1,5 kg (1-2,5 kg).
Kromě stavby těla se zajíc od králíka liší i v řadě jiných ohledů.
Zaječí mláďata se rodí v počtu 1-6, už osrstěná, vidí a slyší, neboť
březost samice zajíce polního trvá o třetinu déle než u králíka, totiž
40-42 dní. Králičí samice je březí v průměru jen 30-34 dní, mláďata
se rodí slepá, holá a hluchá v průměrném počtu 4-8 kusů a v prvních
10-14 dnech prakticky neopouští hnízdo.
Z toho vyplývá i rozdíl ve způsobu života. Zatímco zajíc je spíše
samotář a využívá jako pelechu různých prohlubní na okrajích lesa
nebo v polích, králík je společenské stvoření sdružující se do skupin a
vyhrabává si nory v zemi.
D: Na jaře je zajíců všude plno, ale teď v září už jsou vidět
jen občas. Čím to je?
O: U zajíce převažuje noční aktivita, pouze v době páření (honcování) je lze vidět v pohybu přes celý den. Koncem léta se postupně
omezuje pohlavní aktivita a zajíci přecházejí výhradně do nočního
režimu, takže je přes den potkáte jen sporadicky, nejčastěji pozdě odpoledne. Pasou se ale dlouho do noci. Takže se nikam neztratili…
D: Ještě v 80. letech minulého století byli živí zajíci z Česka
žádaným exportním artiklem např. ve Francii. Pořádají se dnes
odchyty znovu za účelem exportu živé zvěře?
O: Časy se dost změnily. Ne že by v zahraničí nebyl zájem o české
zajíce, nicméně počty těchto milých chundeláčků i u nás výrazně
poklesly – natolik, že dnes už existuje řada honiteb i u nás, které živé zajíčky rády odkoupí, ať už k "oživení krve", tj. k zvýšení
genetické pestrosti svých více či méně izolovaných populací, nebo
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k zazvěření oblastí, kde populace původních zajíců z nějakého důvodu poklesly pod míru potřebnou k udržení stavů. Těmito důvody
mohou být intenzivní zemědělská činnost, zvýšený tlak predátorů,
výskyt infekčních onemocnění nebo nebývale intenzivní hospodářské využívání krajiny s následnou revitalizací.
Nejvýznamnější překážkou exportu živé zvěře dnes není nedostatečná poptávka, jako spíše předpisy EU o přeshraničním transportu živé zvěře. Potvrzení veterináře o zdraví převážených zvířat
vždy bylo a je dodnes samozřejmostí, náklady na transport však
stouply natolik, že činí export nerentabilním. Nemluvě o tom, že
bychom v žádném případě své zajíčky nechtěli stresovat tak dalekou cestou…
D: Nemají zajíci problém se zabydlet v novém prostředí?
O: Zajíci si – jak známo – nestaví žádná hnízda. Jako pelech jim
poslouží dostatečně schovaná prohlubeň a běžně mívají pelechů několik. Podle situace některé z nich využívají minimálně nebo je opouštějí a průběžně si vytvářejí nové. Často zůstanou prostě schovaní
delší dobu v místě, které jim vyhovuje. Po vypuštění v novém místě
se zpravidla schovají v nejbližším remízu, v houští nebo na zarostlém okraji lesa a odtud nejprve pozorují okolí. Pak začínají podnikat
postupně se prodlužující seznamovací výlety, přičemž si postupně
nacházejí vhodná místa pro své pelíšky. Myslivci, kteří živé zajíce do
přírody vysazují, vybírají k vysazení vhodně strukturovanou krajinu,
příp. vytvářejí pro zajíce vhodné úkryty, omezují před vysazením dle
svých možností počty místních predátorů a po vysazení věnují zvýšenou pozornost zajištění dostatku krmiva v oblasti vysazení tak, aby
zajíci měli dost času na seznámení s novým domovem, aniž by trpěli
hladem. V případě honů v takových honitbách se v žádném případě
po vysazení zajíci neloví nebo se v dané oblasti dokonce v dané sezóně hony nekonají, takže nikdy nejde o odchyt zajíců za účelem jejich
vypuštění v rámci honu, tj. před hlavně namířených zbraní.
D: Říká se, že zajíci samci jsou zbabělci a dávají se na útěk
dřív než samičky, které naopak vyrazí ze svého úkrytu, až už je
skoro pozdě. Je to pravda? A proč to tak je?
O: Každé zvíře má své preferované sebezáchovné způsoby. U zajíce, u kterého nelze opticky rozlišit samičku od samečka, je to v prvé
řadě útěk – je k němu ideálně přizpůsobený a jeho smyslové vybavení
dokáže hrozbu detekovat ze značné dálky. S tím souvisí i legenda, že
zajíci spí s otevřenýma očima. Zajíc v úkrytu ví o příchozím daleko
dřív, než ho člověk uvidí. I ve spánku (kdy má zavřené oči) vnímá
otřesy půdy způsobené chůzí člověka, takže se včas probudí a otevře
oči, aby nebezpečí dokázal lépe vyhodnotit. O vhodném okamžiku
k útěku rozhoduje intuitivně, tj. nikoliv na základě nějaké úvahy, odvahy či zbabělosti nebo rozumového hodnocení. Podle intuice samička déle váhá, než uteče od svého mláděte – i proto, že svým útěkem
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může od svého mláděte nebezpečí spíše odlákat tím, že strhne jeho
pozornost na sebe, jakkoliv je to pro ni nebezpečné. Z tohoto hlediska je pak zjevné, že různé načasování útěku může vytvořit evoluční
výhodu. Samečci v blízkosti samičky s mládětem vyskakují ze svého
úkrytu jako první a odlákají predátora dřív, než se přiblíží k samičce
s mládětem. Nepodaří-li se jim to a vetřelec se k samičce přiblíží na
dosah, vystartuje samička na poslední chvíli a často se doslova prožene vetřelci pod nohama, aby opravdu jeho pozornost upoutala. Nic
z toho ale není promyšlené jednání zaměřené na dosažení určitého
cíle. Jde o vzory chování, které se evolučně osvědčily a díky kterým ta
populace, která je používá, častěji přežije.

DUCHOVNÍ OKÉNKO
ŠTĚSTÍ? CO JE TO ŠTĚSTÍ?
„Štěstí! Co je to štěstí? Muška jenom
zlatá,“ píše Adolf Heyduk ve své básni,
kterou proslavil starý známý český film.
Kdo by neznal tuto hlášku a také, kdo by
druhým nepřál „hlavně to štěstí a zdraví“
k narozeninám? Ale co to štěstí opravdu je? Je možné být v dnešní době trvale
šťastný? Nejsme spíše trvale nešťastnou
společností?
Štěstí (neboli kliku) má jistě ten, komu
zrovna neujede vlak, nebo ten, jehož národní tým o fous vyhrál mistrovství světa
v čemkoliv. Sami ale ze zkušenosti víme, že
takové štěstí trvá zpravidla jen chvíli a zdaleka nemůže naplnit hlubokou touhu lidského srdce po štěstí skutečném a trvalém.

V dnešní době to vypadá, jako kdyby štěstí znamenalo dosáhnout všeho,
po čem toužím. Představme si ale, že by
nám někdo mohl skutečně splnit vše, co
chceme. V zásadě si to ani nemusíme až
tak moc představovat, protože to máme v
každé klasické pohádce: Pokud se v ní někomu podaří získat čarovnou moc, která
mu splní každé přání, nakonec to pokazí
jeho charakter. Všechno totiž má, ale také
nikoho nepotřebuje.
Přiznejme si, že často svými postoji
ztvárňujeme takovéto postavičky… Ozývá
se v nás: „To kdyby já“ nebo „až jednou“
a přesto si nevšimneme, že nám štěstí leží
u nohou. Naše štěstí je totiž v tom, že ně-

koho potřebujeme, že musíme navazovat
vztahy, pomáhat si a být si navzájem užiteční.
Ono totiž štěstí v konečném důsledku neznamená všechno mít, ale všechno
dát. V „Knize knih“ to najdeme vyjádřeno
různými slovy. Např.: „Rozdej všechno, co
máš, a budeš mít poklad v nebi.“ Nebo:
„Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno
dělejte vy jim.“
Myslím, že šťastný je ten, kdo se rozhodne dávat ze sebe v každé chvíli to nejlepší. Ne kvůli sobě, ale kvůli druhým. Pak
si sáhne na štěstí, i když to někdy dá pořádnou fušku.
Váš P. Pavel Lacina, farář

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Udílení biřmování 3. 10. (sobota)
Biřmovanců máme letos 37. Slavnost biřmování bude v sobotu
3. 10. ve 14:30 hod. a přijede za námi pomocný biskup brněnský
Mons.
o s. Pavel
ave Konzbul.
o bu .

Antonín Kroča z Kovalovic se v celoroční ministrantské soutěži umístil na
hezkém sedmém místě a získal titul "dvanáct apoštolů". Gratulujeme 

Výmalba interiéru kostela (2. etapa)
V pondělí po biřmování 5. 10. nás čeká velká celodenní úklidová
brigáda v kostele. V úterý 6. 10. se staví lešení a začíná výmalba střední části kostela Práce budou trvat přibližně 6 týdnů.
Vzhledem k náročnosti celé akce bude kostel po tuto dobu zcela
uzavřen pro konání bohoslužeb i pohřbů. Bohoslužby se budou
slavit na náhradních místech (ta budou průběžně zveřejněna
na webu farnosti) – všem, kteří nám to umožní, už předem velmi děkujeme a chceme jim tímto při bohoslužbách vyprošovat
Boží požehnání! Těšíme se na to, jak náš kostel posléze opět o
mnoho víc zkrásní. Poslední etapa výmalby zadní části kostela
a oprava soklů v kostele proběhne na jaře 2021.

Pouť do Sloupu 10. 10. (SO)
Zveme všechny věrné i nové poutníky, všechny milovníky přirodní turistiky, všechny, kteří se rádi setkají na cestě s přáteli, i
ty, kteří přemýšlí, jak na podzim smysluplně využít čas. Sloupská pouť obohatí každého na těle, na duši i na duchu! Sraz ráno
v 6:30 v kostele nebo v 8:00 u kaple sv. Anny v Hostěnicích.
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
snad víte, že knihovna je v provozu v náhradních prostorách.
Každý čtvrtek si můžete od 15:00 do 17:00 přijít vybrat pěknou
knížku. Chápu, že čas nemusí každému vyhovovat. Klidně
můžete zatelefonovat a domluvíme se na jiném termínu, který
vám vyhovuje. Telefonní číslo na mě vám řekne paní Jitka
Šmerdová nebo OÚ.
Začnu několika knihami pro mládež.
Zákon smečky – Zvířecí sága o statečné smečce psů. Každý
pes je jiné rasy, jiné povahy. Přesto jsou svázáni silným poutem
přátelství. Napsala Erin Hunterová.
Zkouška ohněm a Poselství poštolky. Dva díly z magické fantasy
řady skandinávské autorky L. Kaaberbolové. Napínavý příběh
vypráví o přátelství, odvaze a lásce ke zvířatům.
Průšvih drzého záškoláka – prázdniny skoro na rok
(koronavirus), komu by se to líbilo?
Dopisy ztraceným – Kemmererová Brigit
Meč a ptáče – Harmonová Amy
Pro malé čtenáře, kterým se lépe čtou komiksy – Garfield
nakupuje slaninu, Černí Šmoulové, Asterix v itálii, Velká
zdivočelá kniha Bárta Simpsona, Terka a její jednorožec.
Dospělý čtenář sáhne po knize od Dominika Dána – Venuše ze
zátoky, Mucholapka, Cela č. 17, Nevinným se neodpouští – to

jsou knihy, od kterých se neodtrhnete.
Stejně návyková je autorka Angela Marsonsová. Její Ďábelské
hry, Němý křik, Otevřený hrob, Skryté karty, Pokrevní pouto
nebo Zlámané kosti vám nedovolí usnout.
Dobře se vám budou číst i knihy od M. Klevisové. Drak spí,
Kroky vraha, Sněžný měsíc.
Jacobsová Anne – Časy se mění – (3. díl trilogie Venkovské sídlo)
Zážitky z karantény – Halina Pawlowská
Šarlatán – Klíma J. a Epstein M.
Vězňova žena – Maggie Brookes
Nepolíbená nevěsta –Babara Cartland
Drtič – Jacobson Alan
Kolumbova záhada – Berry Steve
Švábi, Žízeň – Jo Nesbo
Jiná – Gabriela Koukalová
V bílém plášti – Šest příběhů z prostředí nemocnic, sanitek
a zubařských ordinací přibližuje osudy lékařů, zdravotních sester
i pacientů.
Teď to trochu štípne – pravdivé příběhy z pohotovosti.
Zdravotní sestra Anna pracuje na pohotovosti 17 let. Humorně
i vážně podává svědectví o nepředstavitelně náročné práci s lidmi
v mezních situacích.
Příjemné chvíle s knížkou přeje Milada Terberová.

UPOZORNĚNÍ NA UPLYNUTÍ PRODLOUŽENÉ LHŮTY
PRO ZAPLACENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA.
Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad a psy, aby tak co nejdříve učinili
buď osobně v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet obce 115-9709500257/0100. Prodloužený termín
uplynul 31.8.2020. Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN
Blahopřejeme všem našim jubilantům, přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Čulík Břetislav
Majerová Irena
Julínková Libuše
Šmerdová Jaroslava
Filipová Ludmila
Žvachová Eva
Kopecký Jiří

60
60
60
65
70
70
70

Vítáme do života
Tadeáš Kousal
Eliška Zouharová
Jan Titz
Václav Zoder
14

květen 2020
červen 2020
červenec 2020
srpen 2020

Pavlacký Karel
Homolová Zdenka
Bartáková Zdenka
Jašková Marie
Barták Vlastislav
Pernicová Marie

70
90
90
92
93
94
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STAVBA REKONSTRUKCE ÚŘADU A PŘILEHLÝCH BUDOV
POKRAČUJE V PLNÉM PROUDU ….
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