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Rok s rokem se sešel a máme tu opìt Vánoce. Od poèátku prosince slyšíme… Vánoce, Vánoce
pøicházejí, zpívejme pøátelé…, a tak si jistì mnozí po štìdroveèerní veèeøi s chutí zazpíváme…
Narodil se Kristus Pán, veselme se,… a moná potichouèku zanotujeme… Tichá noc, svatá
noc… moná potichouèku proto, aby nás nepøemohl sentiment, nìkteøí moná proto, e nechceme
znesvìcovat vánoèní náladu falešnými tóny. Moná také proto, e nastává vhodná chvíle pro
vánoèní pøemítání. Pøemítání, které bývá niterné, s nádechem nadìje a radosti. Vánoce pro nás
všechny toti znamenají mnoho. Pro nìkoho se narodil Spasitel, pro nìkoho se ivotodárné slunce
na své obìné dráze zaèíná vracet k nám a klíèí nadìje nového jara. A patøíme k tìm, èi onìm,
je tu dùvod k podání ruky a vyslovení pøání:
Štastné a veselé Vánoce všem.
Pøejeme také všem k blíícímu se Novému roku tak, jak je v kraji zvykem.
Zdraví, spokojenost a úspìchy.

Vážení spoluobčané,
přípravy na stavbu splaškové kanalizace vyvrcholily slavnostním zahájením, které proběhlo 12. října na Rohlence, za účasti ministra pro Místní
rozvoj Jiřího Čunka, poslance Libora
Ambrozka, náměstka hejtmana JMK
Václava Horáka, zástupců ministerstev, firem a zástupců zúčastněných

obcí poklepem na kanalizační poklop.
V současné době probíhají zemní
práce na kanalizačním sběrači za Jiříkovicemi. Dokončuje se příprava prováděcí dokumentace, vytváří se harmonogram stavby. Samotná stavba
splaškové kanalizace se rozjede nej-

prve v obcích Tvarožná, Velatice, Sivice a Pozořice. Kovalovice, Viničné Šumice a Mokrá Horákov budou následovat později. Probíhají jednání na téma
financování celé stavby, vyjednává se
dlouhodobý úvěr na vzniklé vícenáklady, které nejsou součástí dotace. Jedná
se především o financování kanalizačních stok k budoucím stavebním pozemkům, tzv. sdružených přípojkách
kde je napojených více nemovitostí.
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1
Obce zvažují podle svých možností
poskytnutí finanční výpomoci občanům
na část přípojky od sběrače včetně
šachty a zaměření. Přípojka od šachty
až po nemovitost včetně rozdělení dešťových a splaškových vod v domě, je již
ale věcí majitele. Na přípojky, které nebudou bezprostředně napojeny na kanalizaci, což se týká hlavně přípojek ke
stavebním pozemkům, příspěvky poskytovat nelze. Obávám se, že na opravy místních komunikací zatím nenajdeme dostatek finančních prostředků.
Současně před konečnými úpravami
komunikací bude třeba vyvést za obrubník i přípojky pro budoucí stavební
pozemky. Majitelé těchto budoucích
stavebních pozemků tzv. rezerv, budou
v nejbližším termínu vyzváni dopisem
o návrhu řešení těchto přípojek. Vše
ohledně kanalizačních přípojek i samotné stavby budeme samozřejmě včas

upřesňovat, hned jak budeme mít konkrétní informace.
Zastupitelstvo obce, s vědomím, že
tato akce bude znamenat zásah do rodinných výdajů, přijalo zásadu, že se
obec bude snažit všemožně občanům
usnadnit a ulehčit situaci. Mimo uvedené příspěvky to bude i technické zajištění, vyhledávání a výběr firem provádějících výkopy a protlaky za přijatelné
ceny apod. Nechceme jít cestou, kterou
aplikují zejména větší obce a města, kdy
majitel nemovitosti obdrží upozornění
o nutnosti připojení s následky, které
ponese v případě, že se včas nepřipojí.
Zajištění přípojky ponechávají na vlastníkovi. Na druhé straně věřím, že občané pochopí nutnost této akce a to, že
ve spolupráci s obcí bude konečná realizace snadnější.
Tentokrát je celé úvodní slovo zaměřeno na kanalizaci, protože to považuji
za největší a nejnáročnější stavbu, která

se bude týkat celé obce i nás všech. Je
třeba počítat s jistým nepohodlím ať již
v omezení dopravy, parkováním a kličkováním mezi výkopy. Jsem připraven
svolávat informativní schůzky, pravděpodobně po jednotlivých ulicích, s dodavatelem a správcem stavby. Věřím, že
při lepší informovanosti celou akci
zdárně přečkáme.
Blíží se konec roku, a tak děkuji všem
občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na rozvoji naší obce. Věřím, že
nám zachováte přízeň i nadále.
Každý majitel rodinného domu letos
obdrží od obce dárek. Jedná se o publikaci o historii domů, stavebním vývoji
obce a kalendář Mikroregionu Rokytnice pro rok 2008.
Na závěr Vám všem přeji příjemné,
klidné a radostné prožití vánočních
svátků, mnoho úspěchů, štěstí, lásky
a spokojenosti v novém roce.
Milan Blahák, starosta

Nemáte þas ani chuĢ
starat se o prodej vaší
nemovitosti ???
PomĤ•eme vám prodat
nebo pronajmout
váš dĤm, byt, pozemek, chatu nebo zahradu.
Zajistíme vše potĜebné a poradíme vám, aby prodej nebo pronájem vaší nemovitosti probČhl
co nejrychleji k vaší plné spokojenosti.

Pro prodávající jsou veškeré slu•by u naší RK zdarma !!!

Volejte 1.DvReality – Jan DvoĜák
Kontaktní místo :

Kovalovice 22,

tel. 777 882 803

Kupujícím mĤ•eme pomoci zajistit hypotéku þi pĤjþku na koupi nemovitosti

Kompletní nabídku najdete na našich stránkách :

www.1dvreality.cz
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Víkend na Jelenici
TJ Sokol Kovalovice uspořádal pro
děti ve dnech 27. a 28. 10. víkendový
pobyt na Jelenici. Naším cílem bylo seznámit děti s pobytem a chováním v lese
bez dohledu rodičů.
Vyrazili jsme v sobotu ráno autobusem přes Podolí do Staré Líšně a odtud
jsme se již pěšky za „stálého mírného
deště“ vydali do Mariánského údolí. Toto
údolí, též známé jako Líšeňské, se táhne
údolím Říčky asi 15 km přes Kadlecův
mlýn a rybník, kolem Muchové boudy,
Ranče u Jelena, Hádku, přes Malou Říčku, kolem mostu až k hájenkám na Říčkách, kde potok pramení. Naším cílem
bylo projít první část údolí kolem rybní-

ků k Ranči u Jelena, kde jsme poobědvali. Poté jsme vyrazili k jeskyni Pekárka
a odtud Kamenným žlíbkem do Hostěnic. Vzhledem k nepřízni počasí jsme
v hospodě u Stupárků měli neplánovanou
zastávku na teplý čaj a potom jsme se
rychlým pochodem přesunuli na Jelenici.
Odpoledne jsme strávili hraním společenských her, diskotékou a bojovými
hrami. Večer jsme podnikli stezku odvahy, kterou všichni zvládli na výbornou.
Následující den se počasí trochu
umoudřilo a proto jsme mohli na chvíli
i do lesa. Zkoušeli jsme střelbu ze vzduchovky, padání do mokřadu (někteří)
a vázání uzlů.

Aktovka z auta
Lepší je dvakrát se přesvědčit, než
jednou odejít a nechat v autě odložené
cenné věci. O tom se přesvědčil třiašedesátiletý muž, který 20. října nechal
v autě, které zaparkoval před restaurací
v Kovalovicích, aktovku s osobními
doklady. Kromě
běžných dokladů
mu zloděj, který
se vloupal do
auta, ukradl i zbrojní pas, platební kartu a hotovost. Celkově se škoda za
ukradené věci a poškozené auto vyšplhala na třináct tisíc korun.
Okradení řemeslníci
Dva mladí muži pracovali 5. listopadu na opravě rodinného domu v Kovalovicích. Ze své dodávky postupně brali materiál a nářadí, a tak jim bylo
zatěžko auto zamykat. Toho využil
prozatím neznámý zloděj, který otevřel

odemčenou kabinu a auta a ukradl z ní
dva batohy. V nich byly osobní doklady, platební karty a hotovost. Celková škoda je asi tři a půl tisíce korun.
Kradl z nezamčených aut
Ke dvěma krádežím došlo 14. listopadu v Kovalovicích, ač by vůbec nemuselo, kdyby majitelé
aut nebyli lehkovážní a zloději
drzí. Někdy kolem
poledne zloděj vlezl do nezamčeného
průjezdu, kde pohodlně otevřel zaparkovaný favorit a z něj ukradl pánskou příruční tašku s doklady. O chvíli později se
někdo vloupal do opelu, který stál v dalším průjezdu. Z něj ukradl opět odloženou pánskou tašku s doklady i penězi.
Celková škoda z obou případů se přehoupla přes pět tisíc korun a po zloději
začali pátrat šlapaničtí policisté.
nprap. Mgr. Aleš Mergental

Zprávy policie
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Po obědě a nezbytném hledání vlastních věcí jsme se zvládli i pobalit a vyrazit na cestu domů.
Myslíme si, že i přes špatné počasí si
děti víkend užily a těšíme se na další.
Eva a Staňa Žemlovi
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Kovalovice
Před začátkem
prázdnin se uskutečnila významná
turistická akce. Byl to 4 denní výlet do
365 km vzdáleného Slovenského ráje,
který ve čtyřech autech absolvovalo 15
účastníků. Přesto, že jsme tuto lokalitu
v minulosti navštívili již několikrát,
vždycky se tam po několika letech rádi
vracíme, neboť zdejší vodopády, doliny
a kaňony, které lze absolvovat převážně
po visutých žebřících, jsou úchvatné,
stejně tak jako výhledy do okolí.
Po skončení prázdnin, které každoročně představují určitý útlum v činnosti, začali cvičit žáci. Cvičení, které vede
Standa Žemla, se pravidelně účastní 10
až 12 cvičenců. Hrát začali i fotbalisté,
a to nejprve na hřišti a později pak
v sále. Nohejbalisté rovněž začali nejprve venku na kurtu a od října se přestěhovali do tělocvičny ZŠ Pozořice.
Od října se začal v sále hrát i badminton, který v současné době zkoušejí i
ženy. V závěru roku se nám podařilo
dokoupit náčiní, které bude sloužit
hlavně pro naše žáky.
V polovině září se uskutečnil 4 denní
pobyt v Chorvatsku v městečku Igrane
na Makarské riviéře. Koupání a turistické výstupy do okolních hor absolvovalo
11 účastníků a jeden z nich dokonce
podniknul let na vlečném padáku.
V měsíci říjnu se nám naskytla možnost zúčastnit se v Brně-Králově Poli
cvičení na obří trampolíně o rozměrech
30x3 m. Této možnosti využilo celkem

17 dětí. Dále jsme pro naše žáky uspořádali dvoudenní pobyt na Jelenici, jehož průběh je podrobněji popsán v samostatném příspěvku.
Potěšující je, že nám podařilo vymalovat a uklidit tělocvičnu, za což patří
poděkování všem, kteří se do této akce
zapojili.
Těsně před koncem roku ještě pořádáme již 11. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenisu, který sponzoruje firma GOZ METAL, s.r.o. Uskuteční se ve
čtvrtek 27. 12. 2007 ve 13:45 hod. v sále

kulturního domu Na Tvrzi, a to v kategoriích dvouhra a čtyřhra, bez rozdílu
věku. Chtěli bychom proto touto cestou
pozvat všechny zájemce. Přihlášky se
přijímají před začátkem turnaje od
13.30 hod., startovné je 30,- Kč.
Na závěr bychom chtěli popřát všem
do nového roku pevné zdraví a hodně
osobních i pracovních úspěchů. Dále
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a příznivcům za podporu a členům
jednoty za činnost.
Starosta TJ
Bc. Miroslav Vlach

Sokol Vin. Šumice, oddíl kopané podzim 2007
Mui zaèali podzimní èást r. 2007 hrát ve III. skupinì A
za úèasti 14. mustev. V prùbìhu soutìe se odhlásilo
drustvo Mokrá „B“ a ve tøináctièlenné skupinì jsou mui
na 10. místì. Odehráli 12 mistrovských fotbalových utkání,
z toho 4. utkání vyhráli, 3x remizovali a 5x prohráli. Skóre
19:21 a získali 15 bodù. Støelci branek: 5 − Kvìtoslav
Vystavìl, 3 − Michal Ryšánek, 2 − Michal Malík a Radek
elezný, po 1 − Petr Drápal, Roman Malecha, Zbynìk
Mazel, Marek Sukovatý, Pavel Šmerda, Luboš Valehrach a
Oldøich Veèeøa. Rozhodèí udìlili 26 lutých karet a ètyøi
hráèe vylouèili. Nìkteøí hráèi zapomnìli, e fotbal se hraje
nohama a zaèali hrát více pusou. Proto mají mui hodnì
lutých a èervených karet.
Dorostenci hrají ve III. tøídì skupina A za úèasti 10
mustev. Odehráli celkem 9 mistrovských utkání, z toho 4x
vyhráli, 2x remizovali a 3x prohráli. Skóre 18:14, a získali 14
bodù. Støelci branek: 7 − Radim Pokladník, 6 − Jiøí Stejskal,

2 − Štìpán Drápal, po 1 David Drápal, Michal Šmerda a Aleš
Valehrach. Rozhodèí udìlili 2 luté karty.V podzimní èásti
pøešlo 5. Hráèù ze ákù do dorostu a podávají velmi dobré
výkony. V tabulce jsou na 5. místì.
áci hrají ve III. tøídì skupina A za úèasti 9 mustev.
Odehráli 8 mistrovských utkání, z toho 2x vyhráli a 6x
prohráli. Skóre 5 : 34 a získali 6 bodù. Støelci branek: Adam
Sukovatý 3 a Patrik Vepøek 2. áci nedostali od rozhodèích
ádnou lutou nebo èervenou kartu.
Treninky v zimì jsou v budovì sokolovny v pátek a to:
PØIPRAVKA: od 16.30 do 17.30 hodin
ÁCI:
od 17.30 do 18.30 hodin
Sokol Vinièné Šumice oddíl kopané pøeje ákùm, doros−
tu, muùm, trenérùm a všem pøíznivcùm fotbalu hodnì
zdraví a spokojenosti v roce 2008.
Ladislav Šedý,
sekretáø oddílu kopané
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Vánoce, vánoce přicházejí…
Advent už pomalu končí a teď
jsou před námi Vánoce. Nahlédněme
trochu do historie:
Narození Krista se
v Římě slavilo už
jistě r. 335 a to ve
stále stejné datum - 25. prosince. Toto
datum zvolili křesťané jako protiváhu pohanského kultu „nepřemožitelného boha
slunce“ (Natalis solis invicti). A tak se
z pohanské oslavy slunovratu stala slavnost skutečného „Slunce spravedlnosti“ jak Krista nazývá prorok Malachiáš.
Boží hod vánoční má privilegium, že
každý kněz může v ten den sloužit tři
mše (jinak, bez biskupského dovolení,
smí běžně jen jednu): První mše se jmenuje In nocte (doslova „v noci“, je to
půlnoční). Druhá mše má název In Aurora (za svítání, za rozbřesku, říkávalo
se jí jitřní), a třetí mše je In die (ve dne).
Tato třetí mše je nejslavnější, je to hlavní vánoční bohoslužba
Kristovi průvodci. Hned po Božím
hodu vánočním následují tři svátky - sv.
Štěpána, prvního mučedníka z Kristových učedníků (26. 12.); sv. apoštola
Jana (27. 12.) a sv. Betlémských Neviňátek - dětí povražděných Herodem
místo dítěte Ježíše (28. 12.). Světci těchto tří dnů se nazývají „Comites Christi“
- Kristova družina.
Vánoční oktáv je osm dní, kdy slavíme Kristovo narození jako jeden den, ne-

boli vánoce se natahují na celý týden. Posledním dnem oktávu je první den nového roku - 1. 1. Do vánočního oktávu pak
ještě spadá svátek sv. Rodiny, zavedený
papežem Benediktem XV. v r. 1921.
Doba vánoční. Ke konci vánoční
doby - 6. ledna, slavíme slavnost Zjevení Páně nebo také Tří králů - Kašpara,
Melichara a Baltazara. V tomto svátku
se slaví tři události, jak je vystihuje
úvod ke mši v tento den: „Slavíme svatý
den ozdobený třemi zázraky. Dnes přivedla hvězda Mudrce k jesličkám; dnes
se z vody stalo víno na svatbě v Káně;
dnes byl Kristus pokřtěn Janem v Jordánu.“ V tento den nebo v předvečer se
světí voda, kadidlo, křída a zlaté předměty, které si věřící přinesou. V neděli
po 6. lednu se slaví svátek Křtu Páně,
kterým končí doba vánoční.
S Vánocemi je ještě spojen svátek
Uvedení Páně do chrámu, dříve se jmenoval Hromnice. Je to 40. den po Narození Páně. V kostele se budou světit svíce (hromničky) a přede mší půjde
průvod se svícemi, které mají symbolizovat Krista jako „světlo k osvícení pohanů a k slávě svého izraelského lidu“ ,
jak se to pak při průvodu zpívá.
Když uvažujeme o vánočních událostech, poznáme, co všechny ty svátky spojuje: Je to hold narozenému
Bohu, je to úcta, s jakou se skláníme
před malým dítětem, protože je Synem
velkého Boha. Proto sami poklekáme
u jesliček, abychom si zde připomínali

Bohoslužby o vánocích
pondČlí 24.12. ŠtČdrý den

úterý

25.12. Narození PánČ

stĜeda 26.12. svátek sv. ŠtČpána
þtvrtek
pátek
sobota
nedČle

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

sv. Jana Evangelisty
sv. Mláćátek
sv. Tomáše Becketa
Svaté Rodiny

pondČlí 31.12. sv. Silvestra
úterý
1. 1. Nový rok, slavnost Matky
Bo•í Panny Marie

715
1500
1700
2200
730
930
1430
730
930
1745
1745
1715
715
930
1500
730
930

poslední roráty, zakonþení adventu
první vánoþní mše – zahájení vánoc
setkání u jezerské zvoniþky
pĤlnoþní (In nocte)
slavnostní vánoþní mše (In die)
vánoþní zpívání s dČtmi u jesliþek

veþerní mše, po ní •ehnání vína

mše s obnovou man•elských slibĤ
dČkovná mše za uplynulý rok
slavnostní novoroþní mše

ony tak vzácné události. Proto jsou Vánoce tak krásné, protože nás učí pravdě, učí nás pokoře, učí nás padnout
před tím, který je v lidských očích často maličký, ale který je ve skutečnosti
Vládce vesmíru.
Krásně prožité letošní Vánoce vám
všem přejí Vaši duchovní správcové
P. Jan Nekuda
Mons. Karel Pavlíček

Pokus o vánoční apokryf
(převzato ze zpravodaje řádu dominikánů)
V tom roce, kdy císař Augustus vydal
nařízení, aby byl po celém světě proveden soupis lidu, v tom roce, kdy v Sýrii
byl správcem Quirinius a judským králem byl Herodes, v tom roce, o němž
tehdy nikdo netušil, že se stane prvním
rokem nového letopočtu, přišlo období
dešťů o něco dříve než jiná léta.
Vyprahlá Judská poušť se rychle měnila. Vyschlá koryta řek se plnila vodou, která se v proudech valila ze skalnatých srázů. Pastýř musel jen opatrně
kráčet, aby ho vodní proud nesrazil.
Tam, kde byly jen zaschlé kořínky, se
začínaly rozrůstat polštáře drobných rostlin a za několik dní poušť rozkvetla.
Ti, kteří po léta znali barevnou nádheru
rozkvetlé pouště, se zaradovali, ale přijali květy jako běžný jev. Ano, tak to
bývá, když přijde období dešťů. Poušť
není už pustá, je to úžasný barevný koberec, jehož vzor by nedokázali vymyslet a vytvořit nejdovednější mistři Východu. Toho roku však byla poušť
barevnější než jindy.
Málokdo se však zabýval krásou rozkvetlé pouště. Jedni jen hodnotili, že
spadlo dostatečné množství srážek, které zajistí bohatou úrodu a které dá i dobrou pastvu pro stáda ovcí. Druzí měli
plno starostí s tím, aby včas doputovali
na místa, odkud pocházel jejich rod, aby
se tam mohli dát zapsat. Putovali pouští,
ale starosti je odváděly od toho, aby se
dívali a poslouchali.
Jen nemnozí slýchali neznámý tichý
hlas. Znělo to tak nějak jako… „On přijde pouští, upravte mu cestu”, ale oni
nerozuměli. Jen se divili, že letos na
poušti vypučely dosud neznámé rostliny. Každý den se objevovaly nové, krásnější. Jakoby judská poušť čekala, až vykvete ten nejkrásnější z růže Kvítek…
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Mikulášská
besídka
Dne 8. prosince 2008 proběhla již
tradiční mikulášská besídka s programem, který si pro děti připravil pan
Trpík a během které přišel s dárky pro
děti Mikuláš, anděl a čert. Akci sponzoroval obecní úřad Kovalovice a potraviny u Matysa.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
v
Kovalovicích
bude první lednovou sobotu 5. ledna
2008. Sraz koledníků a vedoucích
skupinek bude u kapličky v 9.30 hodin.
Budou asi čtyři skupinky koledníků + jeden dospělý.
Vedoucí skupinek:
Marie Blaháková, Františka Terberová,
Eva Jašková a Eva Lvová.

Milí ètenáøi,
konèí rok a s ním i poslední letošní
èíslo zpravodaje. Tentokrát ho do kadé
domácnosti provází malý dárek. Tím je
publikace Z historie domù a obce Ko−
valovice.
Kdy jsme asi pøed rokem náhodou
uvidìli podobnou publikaci historie
domù sousední obce, zalíbila se nám
myšlenka, e by naše obec mohla mít
nìco podobného. To bylo impulsem pro
asi rok trvající intenzívní práci, za kte−
rou chceme podìkovat Pavlovi Vrbovi,
kterého jsme oslovili a bez kterého by
tato publikace nevznikla. Samozøejmì
podìkování patøí starostovi obce Mila−
nu Blahákovi, který nás podpoøil a pøi−
slíbil finanèní podporu Obecního úøa−
du a Zdeòkovi Stejskalovi za kresbu na
úvodní stranì. Dìkujeme také všem
spoluobèanùm za zapùjèení fotografií
a zároveò se omlouváme tìm, kterým
jsme fotografie neotiskli, a u z dùvodu
špatné kvality nebo pozdního dodání.
Pøejeme, aby pøeètení publikace bylo
pro Vás milou vzpomínkou, pouèením

a inspirací. Kadého z nás zaène v ur−
èitém vìku zajímat jeho minulost, kam
a je moné se dopátrat v historii svého
rodu. Zaènou se mu vybavovat záitky,
vyprávìní, osoby, které tu u s námi
nejsou a jejich ivotní pøíbìhy. Tak se
nám vybavují místa a domy, které oí−
vají vzpomínkami na lidi, kteøí v nich

Z historie obce
a domů

ili. I domy mají svým zpùsobem svùj
ivot, svou historii, která vypovídá
o mentalitì, úrovni a zpùsobu ivota je−
jích obyvatelù. Vìøíme, e uvedené se−
znamy majitelù domù budou pro mno−
hé rodáky pøipomínkou hlubokých
koøenù k rodné obci a obèanùm pøistì−
hovalým pøispìjí ke zvýšení pocitu sou−
náleitosti. K vìdomí, e kadý obèan
zde má svùj domov. Tento pojem však
nezahrnuje jen práva, ale i povinnosti
vùèi spoluobèanùm a budoucí genera−
ci, na zlepšování ivotního prostøedí,
aby se v naší obci všem spokojenì
a dobøe ilo.
Jako kadé dílo, které se zabývá his−
torií, obsahuje odchylky a nepøesnosti.
Byli bychom rádi, kdybyste nás na nì
upozornili, aby tato publikace mohla
být pravdivým podkladem pro pøíští ge−
neraci, která na tyto informace mùe
v budoucnosti navázat.
Pøíjemnì strávené chvíle u knihy,
vánoèní svátky plné pohody a úspìšné
vykroèení do nového roku 2008 Vám
pøeje
Vaše redakce
Jitka a Petr Šmerdovi.

4/2007

Malí umělci v sokolovně
V sobotu 17. listopadu poøádala TJ
Sokol celodenní pøedvánoèní výtvarnou
dílnu pro dìti. Pøihlásilo se celkem 43
dìtí ve vìku od pìti do tøinácti let z Vi−
nièných Šumic a Kovalovic. Tak velký
zájem nás nesmírnì potìšil, ale zároveò
nás trochu vydìsila pøedstava, jak to
všechno zvládneme.
V sobotu ráno se od 9. hodin zaèaly
dìti scházet a ne se rozmístily do
dvou kluboven, vznikl menší zmatek,
který vedoucí bravurnì zvládli. V jedné
klubovnì, kde velela paní Ludmila Ne−
dorostková a Dáša Bìlohoubková a se−
kundoval Martin Štìpánek, se malova−
lo na sklo, na hrneèky a na prkýnka. Ve
druhé klubovnì pod vedením paní Jany
Vlèkové, Libuše Jandekové a Evy Jaš−
kové se støíhalo, lepilo i malovalo, vy−
rábìla se vánoèní pøáníèka, andìlíèci,
ale také zvíøátka z oøechových skoøá−
pek. e se pøi tìchto èinnostech pøiho−
dila menší nehoda, jako tøeba polití bar−
vou nebo polepení šatù lepidlem,
nikomu ani v nejmenším nevadilo.
V kuchyni se zatím èinily kuchaøky
paní Jindra Skøivánková a Jana Drápa−
lová, pod vedením paní Dany Valníèko−
vé, kde vaøily èaj a chystaly nejprve
svaèinu, potom obìd a nakonec odpo−
lední svaèinu.
Pøed obìdem se dìti vydovádìly
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hraním v tìlocviènì pod vedením Mar−
tina Štìpánka a po obìdì se vymìnily
v klubovnách a pokraèovaly v práci. Ty
dìti, které u nebavilo tvoøit a malo−
vat, si dál hrály v tìlocviènì.
Myslím, e výtvarná dílna se vyda−
øila a dìtem se líbila. Velké díky patøí
všem, kteøí se na organizaci této akce
podíleli a to paní Lence Svobodové,
která nám poskytla finanèní pøíspìvek,
Stolaøství Mazel za vyrobení prkýnek
a školní jídelnì za pùjèení nádobí a vár−
nice na èaj. Dále pak vedoucím paní
Dagmar Bìlohoubkové, Libuši Jande−
kové, Ludmile Nedorostkové a Janì
Vlèkové, samozøejmì i kuchaøkám

paní Janì Drápalové, Jindøišce Skøi−
vánkové. Zvláštní podìkování patøí
paní uèitelce Evì Jaškové, paní Danì
Valníèkové z Pozoøic a panu Martinu
Štìpánkovi, kteøí nejsou èleny naši TJ
Sokol a pøesto nám ochotnì pomohli.
Nesmím zapomenout na pana Ivana
Mojíše, který se podílel na organizaè−
ních pracích a byl všude, kde ho bylo
potøeba a na paní Mirku Valehracho−
vou, která aè nemocná zajistila nákup
a dovoz potravin. Všichni obìtovali
svùj volný èas jenom proto, aby pøi−
spìli k zábavì našich dìtí.
Samozøejmì nejvìtší dík patøí paní
Ludmile Nedorostkové, která to
všechno vymyslela a byla hlavní orga−
nizátorkou tohoto úspìšného projektu.
Zdenka Puklová

Ji tradièní Martinský lampionový prù−
vod s programem pro dìti, posezením
u ohnì a ohòostrojem v areálu vedle res−
taurace.

MYSLIVECKÉ KNOFLÍKY

Milé hospodyňky,
přípravy na Vánoce vrcholí, dům
voní cukrovím, které dokončujeme a
rovnáme do krabice, z které pak budeme ve sváteční dny zdobit tabuli a
uspokojovat mlsné jazýčky našich nejbližších. Možná je v krabici kousek volného místa a Vám vyšla chvilička času
na jeden nebo dva recepty rychlého
vánočního cukroví.

Na těsto:
280 g hladké mouky
140 g másla nebo rostlinného tuku
80 g cukru moučky
3 žloutky
Navrch:
200 g cukru moučky
3 bílky
140 g mletých vlašských ořechů
půlky ořechů na zdobení
Postup:
Na vál prosejte mouku, přidejte
cukr, žloutky a změklý, na kousky pokrájený tuk nebo máslo. Vypracujte
hladké těsto, které odložte asi na půl
hodiny do lednice. Z bílků a cukru našlehejte tuhý sníh, vmíchejte mleté oře-

chy.Těsto rozválejte na tenkou placku.
Vykrajujte z něj kolečka, která vyrovnávejte na plech vyložený pečícím papírem. S pomocí cukrářského sáčku navršte na každé kolečko ořechový sníh.
Každé ozdobte půlkou ořechového jádra a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C
asi 15 až 20 minut.

KÁVOVÉ BONBONY
150 g krystalového cukru uvaříme
s 1dl černé kávy na hustý sirup. Přidáme 150 g mletých ořechů a vymícháme
na hustou kaši. Tvarujeme bonbony,
které obalujeme v jemně mleté kávě.
Dáváme do papírových košíčků.
Dobrou chuť Vám přeje
Jitka Šmerdová

8

4/2007

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Tajenka − pohledy do historie
Název obce Velešovice pochází od osobního ...(viz tajenku).

Zelenina; slovenská řeka; český herec.C. Druh Mohamedův; Sarmati;
uhlovodík v pohonné směsi.- D. Potřeba
rybáře; mužské jméno; druh papouška.E. Římských 550; tajenka; primát.- F.

VODOROVNĚ: A. Bývalá zkratka
okresního úřadu; smlouva mezi státy;
mnoho; poslední Rožmberk.- B.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G

Část paže; české město; hlas žáby.- G.
Ženské jméno; vodoteč; skládací
klobouk.- H. Nářadí k řezání; mořská
vydra; zlořečená.- I. Řadová číslovka;
mládě krávy; vzory; vlákno k šití.
SVISLE: 1. Ohon; neplněné bonbony.2. Nechytit radiovou stanici.- 3. Řada
vagonů; vánoční cizopasná rostlina.- 4.
Domácí hlídač; čistit metlou.- 5. Polní
míra; zápasiště; předložka.- 6. Kloub na
noze; značka autosvíček.- 7. Vytýčená
cesta; pozemek.- 8. Dveřní závěs; dělat
přivítání.- 9. Kočkovité šelmy; podvodní
zvony.- 10. Předložka; domácky
Boleslav; značka pro kilopond.- 11.
Zelenina (oblastně); sloní zuby.- 12.
Haraburdí; druh javoru.- 13. Obkresliti.14. Krkonošský národní park; trnovník.
Pomůcka: Alani, Anas, PAL.

H

Řešení z minulé tajenky: ROUSÍNOV
Autor: Ing. Ladislav Majer

I

Naši jubilanti

Vítáme
do života

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Jméno
Barták Vladislav
Křížová Věra
Havlíčková Evelina

Věk
80
75
70

Jméno
Kalužová Eva
Kaluža Karel

Věk
60
60

Vážení spoluobčané,
abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo
telefonicky na obecní úřad.

Kulturní akce
12. ledna Námořní ples
Sokolovna Pozořice
26. ledna Rybářský ples
2. února Ostatky
3. února Dětský maškarní ples
5. dubna Posezení u cimbálu
27. dubna Hasičská pouť ve Křtinách

Srdečně zveme všechny občany
na již tradiční

silvestrovské rozloučení
se starým rokem
a přivítání roku nového,
u ohně v areálu
vedle restaurace.
Přípitek proběhne
v 0.30 hodin.

Lucie Sedláčková
5. 11. 2007

PRODÁM − KOUPÍM
Nabízíme občanům možnost prodeje, či
koupi čehokoliv, co vám doma přebývá,
překáží, či se stalo již nepotřebným a myslíte, že to bude moci ještě někomu sloužit.
Tuto nabídku, či poptávku lze udělat na
OÚ nebo u Jitky a Petra Šmerdových č. 50
tel. 544 251 042
• Prodám zimní pneu Polaris
2 165/70R13 s disky, 4ks, vzorek 67 mm, cena 3800 Kč a střešní nosič
za 300 Kč. Vše vhodné pro Favorit,
Felicii. T: 602386875
• Prodám PB zářič
Campingaz Pohoda
ve velmi dobrém stavu
za 2100 včetně dvou
20 kg PB lahví.
D. Kroča 602 201 662.
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