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Vážení spoluobčané,
vánoční svátky jsou za dveřmi. Tak
jako v minulých letech, taky i letos
jste obdrželi od nás malý dárek – kalendář Mikroregionu Rokytnice.
Věřím, že Vám přijde vhod.
Stavba splaškové kanalizace je
v celé obci dokončena, i asfaltové povrchy u krajské vozovky se podařilo
zdárně položit. Zbývá konečná úprava
místní komunikace „Druhá strana“ až
k sokolovně.
Doufám, že všichni občané v této
lokalitě, kteří zvažovali zhotovení vodovodních i dešťových přípojek, tak
již učinili. Finální úprava této vozovky bude provedena brzy na jaře, jen
jak to počasí umožní. Jakýkoliv pozdější výkop do vozovky nebude
možný po dobu několika let! Práce na
rekonstrukci chodníků také zdárně
pokračují, dláždí se od nejfrekventovanějších úseků po okrajové části
obce.
Vzhledem k tomu, že osvědčená
firma Mobiko plus zde bude působit
i příští rok, předložila výhodnou cenovou nabídku na zhotovení kanalizačních přípojek pro Vaše nemovitosti včetně protlaků (uvedeno na jiném
místě).
Ještě v měsíci listopadu proběhla
stavba prodloužení vodovodu v části
obce od sokolovny po přírodní biotop
v délce 160 m. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu rozvoje JMK
ve výši 125 000,- Kč. Celkové náklady
činily 327 000,- Kč.
Po velice úspěšné sezóně koupacího přírodního biotopu, kdy návštěvnost překročila přes 18 000 návštěvníků a výnos na vstupném přesáhl
500 000,- Kč, jsme přistoupili k rekonstrukci čistící laguny. Došlo ke
zvětšení a zefektivnění čistícího procesu tím, že rostliny jsou vysázeny ve
sponu 30 cm, kořenový systém je tak
hustější a účinnější. Ve spodní části
firma Zahrada Komořany ještě zhotovila dětský bazén o velikosti cca
100 m2 a hloubce od 30 do 90 cm

s vlastní čistící lagunou. Náklady činí
350 000,- Kč.
Koncem listopadu proběhla výsadba
17 kusů vzrostlých stromů (lípy, javory, okrasné jabloně) podél potoka,

v parku u kapličky, před budovou školky a 50 kusů keřů ptačího zobu vysázeného v okolí čekárny, v blízkosti informační skříňky a u křížku. Tato akce
stála 46 000,- Kč, z toho dotace přes
Mikroregion Rokytnice činila 30 000,korun.
Pokračování na str. 2.

Den přeslavný jest k nám přišel,
dnes musí být každý vesel,
radujme se, veselme se,
v tomto novém čase....

T

ěšení dětí na Vánoce směřuje ke stromečku, dárkům,
cukroví.
I to jsou Vánoce. Ale není to jen pozlátko?
Možná ty pravé Vánoce nejsou ani dárky, ani cukroví,
snad ani plamének svíčky to není. Je to spíše otevřené srdce,
vlídné slovo, podaná ruka, sdílení ticha a radost.
Radost dvojí, toho kdo ji dává i toho kdo ji přijímá.
Přejeme všem občanům radost v srdci, pohodu a klidné
prožití letošních Vánoc.
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Pokračování ze str. 1.
V následujících letech bude investiční výstavba v obci značně omezena,
vzhledem k závazkům vůči stavbě kanalizace a s tím souvisejících prací.
Vlivem finanční krize klesly výnosy
z daní obci o 25 %, vrátili jsme se na
úroveň roku 2005. Naše obec je příznivcem sdružení místních samospráv,
které neustále upozorňuje na daňovou
diskriminaci menších měst a obcí, kterých se hospodářská krize nejvíce dotkla. Zatím není vůle v parlamentu
s touto tíživou situací obcí cokoliv
dělat! Nikoho nezajímá, jak budou obce
v dalších letech hospodařit a na samosprávy se valí čím dál více povinností
vůči státním institucím!
Navzdory všem potížím se blíží vánoční čas, období klidu a pohody.
Děkuji Vám všem, že jste trpělivě
snášeli největší stavbu v historii obce,
stavbu splaškové kanalizace. Vím, že
ještě v příštím roce budou probíhat
dokončovací práce, ale je to jen zanedbatelný díl stavby, který se jistě zdárně zvládne. Přeji Vám všem klidné
a pokojné prožití svátků vánočních
a úspěšný rok 2010.
Milan Blahák, starosta

NABÍDKA
FIRMY MOBIKO PLUS a.s,
NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Protlak, běžný metr včetně
potrubí............................... 850,- Kč
Startovací jáma na protlak
1 kus..................................

300,- Kč

Výkop bagrem, běžný metr
včetně montáže kanalizačního potrubí....................... 1 500,- Kč
Montáž kanal. potrubí bez
výkopu, sazba za hodinu ..... 200,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny včetně
DPH, mohou být podle místních specifikací po dohodě upravovány.
Kontaktní osoba:
pan Gejdoš 737 288 276
Výstavba dětského bazénu na koupališti v Kovalovicích
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Výpis z usnesení č. 4/2009
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 25. 8. 2009
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
9, je tedy usnášeníschopné. Omluveni:
Jmenovalo: zapisovatelku: Jiřinu
Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
-schvaluje:
- projednání záměru odprodeje obecního pozemku p.č.84/1, cena bude stanovena dle
znaleckého posudku
- rozpočtové opatření č.3, dle přílohy

- rozšíření vodních ploch v areálu
koupacího biotopu
-bere na vědomí:
-zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
- zprávu o průběhu stavby kanalizace
v obci
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými
členy zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek
Milan Blahák-starosta

Výpis z usnesení č. 5/2009
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 22. 9. 2009
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8, je tedy usnášeníschopné. Omluveni:
- Buček R
Jmenovalo: zapisovatelku: Jiřinu
Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
- schvaluje:
- přidělení podlimitní zakázky „Rekonstrukce chodníků v obci Kovalovice“ firmě Mobiko plus a.s., Hranická
293, Krásno nad Bečvou.
- výběr firmy Mobiko plus, a.s, na
akci „Prodloužení vodovodního řadu –
KovalovicePotočiny“
- rozpočtové opatření č.4, dle přílohy
-rozhodlo:

- že změny ve zřizovací listině MŠ
Kovalovice prozatím nebudou řešeny,
aktualizace nebo případné změny
zřiz.listiny budou projednány až po inventurách majetku koncem letošního
roku.
-bere na vědomí:
- zprávu o průběhu stavby kanalizace
v obci
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými
členy zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek
Milan Blahák-starosta
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Zpráva o operativně bezpečnostní situaci
Okrsek Kovalovice za období od 1. 1. 2009 do 30. 11. 2009
1. Trestná činnost spáchaná v obci
Kovalovice:
Ve výše popsaném období bylo v katastrálním území obce Kovalovice spácháno celkem 6 trestných činů, kdy u 3
trestných činů byl zjištěn pachatel, což
představuje 50,00 % objasněnosti
u spáchaných trestných činů.
K bližší specifikaci trestné činnosti
páchané v rámci katastrálního území
obce Kovalovice uvádím, že nápad trestné činnosti je tvořen zejména majetkovými trestnými činy, a to krádežemi
vloupáním do osobních vozidel ve třech
případech, krádeží vloupáním do stavebního kontejneru, pytláctvím zvěře v jednom případě a trestným činem řízení
motorového vozidla bez řidičského
oprávnění taktéž v jednom případě.
V této souvislosti musím zmínit a vyzvat Vás k upozornění občanů Vaší obce,
aby se v rámci prevence kriminality snažili svá vozidla, pokud mají tuto možnost,
po příjezdu do místa bydliště zaparkovat
v garáži nebo v jiné zabezpečené části
domu a pokud tuto možnost nemají, aby
ve svých vozidlech nenechávali volně
odložené tašky s jejich osobními věcmi,
osobními doklady, penězi a jinými cennostmi. Je to jedna z mnoha možností,
jak se alespoň pokusit vyvarovat přílišné
„všímavosti“ některých našich spoluobčanů a páchání trestné činnosti v rámci
prevence předcházet.
2. Přestupky spáchané v obci
Kovalovice:
Ve zmiňovaném období bylo v katastrálním území obce Kovalovice spá-

cháno 12 přestupků, kdy u 6 přestupků
byl zjištěn pachatel, což představuje
50,00 % objasněnosti u spáchaných
přestupků.
K jejich bližší specifikaci dále uvádím, že se jednalo jak o přestupky proti
občanskému soužití, o přestupky proti
veřejnému pořádku a o přestupky proti
majetku.
3. Spolupráce s obecním úřadem:
Vzhledem k tomu, že stále dochází
k páchání trestné činnosti i ve Vaší
obci, chtěl bych touto cestou apelovat
na Vás, zástupce obce a Vaším prostřednictvím také na Vaše občany a vyzvat Vás k větší spolupráci s Policií
ČR, spočívající zejména ve sdělování
upotřebitelných poznatků a informací
o výskytu podezřelých osob, podezřelých motorových vozidel apod., a to jak
ve Vaší obci, tak i mimo ni. Tyto poznatky mohou v mnoha případech posloužit k objasnění trestné činnosti,
přestupkového jednání, ale také jejich
předcházení anebo zabránění jejich páchání, jakož i ke zjištění totožnosti pachatelů.
V této souvislosti bych chtěl zmínit a
nastínit celorepublikový projekt Policie
ČR s názvem Community Policing, což
je způsob policejní práce založený na
výše popsané spolupráci mezi policií,
samosprávou a občany. Princip této
činnosti vychází ze znalosti prostředí,
ve kterém se policista pohybuje a z otevřené komunikace mezi všemi těmito
skupinami. Zatímco předmětem zájmu
tradičních policejních strategií je proti-

Policie radí: nevpouštějte neznámé lidu do bytu, domu
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů přímo v jejich bytech. Pachatelé této
trestné činnosti se zaměřují především na starší občany.
Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků.
Často se představují jako pracovníci elektráren, vodovodů
či telekomunikačních firem. Přicházejí
také s nabídkou prodeje zboží, výrobků
podporovaných reklamou v mediích.
Podvodně vystupují také jako úředníci či revizní technici.
Zazvoní také u domu se zprávou o nemalé výhře. Když je
občané pozvou do bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele domu okradou. Zpravidla se jedná o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či
vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém okamžiku nenávratně odcizí všechny úspory.
Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli

právní chování a jejich administrace,
předmětem zájmu community policing
je následkům takového chování a možným škodám spíše předcházet.
Community policing však nenahrazuje
standardní policejní postupy, ale doplňuje je a usnadňuje, a to ve prospěch
všech zúčastněných subjektů.
Případné poznatky a informace lze
potom sdělit nejlépe prostřednictvím
přímé telefonní linky na Obvodní oddělení Šlapanice, a to na telefonní čísla 544
228 002 nebo 554 228 120, dále lze informace zaslat prostřednictvím faxové
linky 974 626 445 nebo sdělit prostřednictvím emailové adresy booopslap@mvcr.cz. Tyto poznatky a informace lze sdělovat také anonymně na
uvedených kontaktech a v rámci výše
nastíněné spolupráce snad i cestou
Vašeho Obecního úřadu.
S případnými dotazy a informacemi
v rámci případné vzájemné spolupráce
se obracejte přímo na územně příslušného inspektora Obvodního oddělení
Šlapanice, prap. Davida Floreše.
Závěrem bych chtěl uvést, že spolupráce s Vaším Obecním úřadem obce
Kovalovice je na dobré úrovni
a v rámci vzájemné spolupráce nedocházelo a snad ani nebude docházet
k žádným rozporům. Na úplný závěr
ještě musím poděkovat všem pracovníkům Vašeho obecního úřadu za dosavadní velmi dobrou vzájemnou spolupráci, v jejíž další pokračování pevně
věřím a na další úspěšnou spolupráci
se těším.
S pozdravem
prap. David Floreš

cizí osoby. Pracovníci firem jako jsou elektrárny, plynárny
vodovody a kanalizace jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně označeny. Občané se
nemusí stydět a při jakékoliv pochybnosti případného pracovníka požádat o předložení průkazu. Na místě je také poznamenání si údajů o pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané
si také mohou na dispečinku firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu vyslala.
Až potom pracovníka do domu vpustit. Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě.
Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při
jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po obci
kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni vždy pomoci.
Vedoucí obvodního oddělení
npor. Bc. Antonín Krýsa

Pozor na zloděje
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Co jste hasiči...
Dne 3. října
začal nový ročník
hry Plamen pro
mládež. Branný
závod se uskutečnil za pěkného počasí v Kanicích.
V kategorii mladší žáci soutěžilo 16
pětičlenných družstev. Naši žáci nastoupili ve složení Jedlička P., Martauz
T., Blahák M., Kaluža J., a Martauz M.
Na trati si vedli výborně. Za vítěznou
Kuřimi a druhou Tvarožnou, obsadili
celkově třetí místo. V jednotlivcích dorostu soutěžilo 14 závodníků. Velice
dobře si vedl Jirka Sedláček, který celkově obsadil druhé místo.
Na sobotu 17. října připravil sbor
dobrovolných hasičů Tvarožná, spolu
s Obecním úřadem, „Podzimní branné
sportovní odpoledne“. Soutěžilo se
v tradičních disciplínách ZPV ve dvojčlenných hlídkách.
V deštivém počasí soutěž probíhala
na návsi. Naši mladší žáci Blahák M.
a Kaluža J. se umístili na třetím místě.
Sedmé místo obsadil Jedlička P.,
Martauz T. a osmou příčku Filip P.
a Martauz M. Soutěžilo 14 dvojic.

Vepřek P. spolu se soutěžícími
z Velatic obsadil v kategorii starší žáci
deváté místo.
Muži zakončili letošní soutěže účastí na „Mikulášské zimní soutěži“
v Sivicích. Zvítězilo mužstvo z Velatic.
Naši muži obsadili čtvrté místo.
V říjnu uskutečnil sbor sběr železného šrotu. Chtěli bychom poděkovat
občanům, kteří nám přispěli.
Pro výjezdové družstvo byla pořízena vysílačka. Ta je potřeba na snadnější komunikaci při požárních výjezdech.

Ketkovice

Ve dnech 9.-11. 10. jsme si pro
velký zájem dětí zopakovali víkend pod
Ketkovákem.Jeho oficiální název je
Levnov, ale v podvědomí veřejnosti je
znám jako Ketkovský hrad. Nachází se
v údolí řeky Oslavy, asi 10 km od
Ivančic. Přijeli jsme v pátek v podve-

čer, ubytovali jsme se a večer jsme si
udělali táborák. Sobotní ráno nás přivítalo deštěm a po hodině usilovného
přemýšlení o změně plánovaného programu nám nakonec přálo štěstí a přestalo pršet. Vydali jsme se proto na celodenní výlet podél řeky Oslavy do

Poděkování patří všem, kteří nám na
ni přispěli. Jsou to: Sedláček Oldřich,
Šmerda Marek, Marek Petr, Kaluža
Pavel, Nedorostek Pavel, Drápal
Martin, Pleva Jiří, Kříž Ivoš, Terber
Milan a Obecní úřad Kovalovice.
Sbor děkuje za celoroční činnost
svým členům i příznivcům a přeje jim
do nového roku pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky a porozumění.
Za SDH připravil velitel
Filip Vladimír
Čučic. Cesta vedla místy po navlhlých
skalách, místy se úplně ztrácela, ale
vedoucí výpravy vždy přesně věděl,
kde je. Oběd jsme připravili u místního
srubu u řeky. Rozdělali jsme si oheň,
uvařili polévku z kotlíku – písmenkovou od Vitany a na závěr jsme si opekli špekáčky. Kolem druhé hodiny jsme
dorazili do Čučic. Po zaslouženém odpočinku a občerstvení jsme se vydali
zpět k chatě přes zříceninu Levnov.
Cestou jsme obdivovali krásný podzim
v údolí, potkali jsme i žlutočerně zbarveného mloka, kterého drtivá většina
z nás znala pouze z obrázků. Po návratu do chaty nás čekala teplá večeře
a večer s kytarou u táboráku. V neděli
dopoledne jsme zkoušeli slaňovat na
Malé skále a vzhledem k nutnosti
brzkého návratu jsme se před obědem
sbalili a čekali na rodiče, aby nás dopravili domů. Vzhledem k tomu, že se
dětem pod Ketkovákem moc líbí, je
velmi pravděpodobné, že si tento víkend opět někdy zopakujeme.
Stanislav Žemla
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Po prázdninách se
činnost v jednotě vrátila do zaběhnutých
kolejí. Naši nejmenší
pravidelně cvičí pod
vedením Standy Žemly. Ženy i muži hrají badminton a oddíl
nohejbalu se s příchodem podzimu jako
každý rok nastěhoval do tělocvičny ZŠ
Pozořice.
Do konce roku plánujeme uspořádat
ještě několik akcí. V neděli 20. 12. 2009
bychom chtěli pozvat všechny příznivce
turistiky na rozloučení se starým rokem
na Říčkách. Na tuto tradiční vycházku
vyrazíme v 9.00 hod. z hřiště Za Mlýnem
a rádi přivítáme všechny příznivce turistiky. V sobotu 26. 12. 2009 dopoledne
bychom chtěli zopakovat „Štěpánskou
lázeň“ na našem biotopu. Doufáme, že
se k loňským dvěma odvážlivcům připojí další otužilec. Následující den, v neděli 27. 12. 2009, plánujeme 13. ročník turnaje jednoty ve stolním tenisu,
v kategoriích dvouhry a čtyřhry. Začátek
je v 13.30 hod. v sále Na Tvrzi a všichni
zájemci jsou srdečně zváni.
Ještě bychom se chtěli zmínit o akcích,
které plánujeme na příští rok. Vzhledem
ke vzrůstajícímu zájmu o provozování
badmintonu, připravujeme cvičební hodiny pro naše nejmladší. Další akce jsou turistické. Na měsíc červen plánujeme návštěvu našich hor. Po předloňských
Lužických a loňských Jizerských to tentokrát budou Orlické hory. Na měsíc

srpen pak, také již poněkolikáté, plánujeme zájezd do Chorvatska. Případní zájemci o uvedené akce se mohou přihlásit
u bratra Zdeňka Stejskala.
Závěrem příspěvku bychom chtěli
poděkovat všem členům jednoty za činnost v letošním roce, cvičiteli Standovi
Žemlovi za obětavou práci s našimi nejmladšími, všem příznivcům za pomoc
při brigádách a v neposlední řadě sponzorům, včetně Obecního úřadu
Kovalovice, za příspěvky, jak materiální,
tak finanční, bez nichž by se činnost jednoty neobešla.
Společenská oznámení:
V měsíci říjnu opustil ve věku 78 let
sokolské řady bývalý dlouholetý starosta, vynikající organizátor, bratr Oldřich
Kobliha, který se během své aktivní činnosti významnou
měrou zasloužil o
výstavbu naší sokolovny. Čest jeho
památce.
V letošním roce
oslavil životní jubileum bývalý náčelník ZRTV a
dlouholetý cvičitel
bratr Karel Laichman, který se ve
zdraví a plné svěžesti dožil 75 let.
Blahopřejeme.
Dalším jubilan-

Dne 14. 11. proběhl již tradiční Martinský lampiónový průvod. Po
průvodu obcí bylo připraveno v areálu vedle restaurace opékání špekáčků, malé občerstvení a program pro děti.

tem se v letošním roce stal dlouholetý
člen a zasloužilý cvičitel bratr Zdeněk
Stejskal, který oslavil sedmdesátku. Po
celou dobu své aktivní činnosti se věnoval hlavně našim mladým, se kterými
strávil mnoho času, a to nejen na pravidelných cvičeních, ale i na letních táborech, které jednota v minulých letech
pořádala. Jeho záběr byl opravdu široký,
neboť se po dobu svého působení věnoval nejen základní a rekreační tělesné
výchově, ale i stolnímu tenisu a lednímu
hokeji. V současně době se zaměřil na
badminton, kde hodlá uplatnit svoje zkušenosti při práci s mládeží. Blahopřejeme mu k významnému životnímu jubileu a děkujeme za vykonanou
práci.
Bc. Miroslav Vlach
starosta TJ
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Orelské hody
Tradiční ORELSKÉ HODY se letos konaly 17. října. Celý
předhodový týden byla velká zima a pršelo. My jsme se nenechali odradit a hody jsme připravovali s plným nasazením.
Odměnou nám pak bylo počasí, které se trošku umoudřilo. Dá
se říct, že to sobotní odpoledne bylo nejlepší za celý týden.
I když bylo docela chladno, vůbec nepršelo. A tak se 16 krojovaných párů sešlo v 15.00 hodin k slavnostní mši svaté v pozořickém kostele. Po ní jsme pak před kostelem zatancovali
a zazpívali všem, kteří přišli s námi. Průvod prošel přes
Městečko na Orlovnou. (Ono to ani jinak nešlo, protože naše
silnice jsou stále ve stavu pracovním a to chladné počasí také
nebylo příjemné.) Večerní taneční zábavu jsme zahájili slavnostním nástupem. A potom už všichni tancovali a zpívali.
Sivická kapela až do rána hrála a všichni se dobře bavili.
Irena Škrobová

Větřák
„STUDÁNKA“
ochránci přírody v Pozořicích
a „VĚTŘÁK“
středisko eklogické výchovy
a volného času, o.p.s.
projekty na ochranu přírody
• péče o studánky
• vyvěšování ptačích budek
• kosení mokřadní louky
• Panská zahrada
• naučná stezka Fr. Neužila
• kosení luk v Kněží hoře
• soutěž Strom roku
akce pro veřejnost

• Vítání jara
• Otvírání studánek
• Den Země
• Setkání s přírodou
• Dny otevřených dveří na Jelenici
• Výšlap na Vildenberk
• Štěpánská koleda
práce s mládeží
• celoroční činnost oddílu Gingo
NOVÉ PROJEKTY
Vildenberské panství
šetrná turistika v našem regionu
Bernardov
revitalizace významného krajinného
prvku Poustka a využití pro volný čas
Veverkov
vybudování „zahrady dětí“ v oploceném

školním parku, s využitím zázemí školy
(klubovna, kuchyňka, kino...)
Knížecí park
vybudování parku a cesty pro školáky
mezi Panskou zahradou a Hájíčkem.
Všechny naše projekty by se nemohly
uskutečňovat bez pomoci dobrovolníků
a sponzorů, proto Vás zveme : „Přijďte
mezi nás ! “
Možnosti zapojení do našich aktivit
• účast na akcích
• sponzoring
• členství v ČSOP „Studánka“
• členství ve Větřáku o.p.s.
• příspěvky na webové stránky
• jakákoliv jiná forma pomoci
Více o našich aktivitách naleznete na
pozorice.cz/priroda
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Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice

Ani jsme se nenadáli a za dveřmi jsou
Vánoce a po nich přijde pololetí a vysvědčení. Pojďme se poohlédnout, co jsme
doposud s dětmi absolvovali.
Ekologie
Učíme děti třídit odpad a být ohleduplní k naší přírodě
i k lidem, sbíráme starý papír, nepotřebné elektro-součástky, zapojili jsme se do akce pod záštitou Charity v Hrabyni.
Pomůžeme tělesně postiženým lidem, kteří tak jako jiní
chtějí být užiteční a tříděním víček se pro ně vytvořily pracovní příležitosti.
Jsme pro každou legraci, a proto jsme se zapojili do pokusu o vytvoření rekordu největšího počtu bubeníků bubnujících na PET lahve. Symbolicky se bubnovalo na poplach, aby lidé třídili odpad.

Učíme se mimo lavice
V září si celá škola vyšlápla na
Vildenberk. Počasí nám přálo a výlet se
vydařil včetně závěrečného opékání špekáčků.
Na začátku října jsme nacvičovali, jak
se zachovat v případě požáru a při té příležitosti jsme navštívili šumické hasiče.
Děti se blíže seznámily s jejich prací
i technikou a vyzkoušely si hasit.
Naše škola spolupracuje s Centrem
volného času Fantázie ve Slatině.
Během podzimních dnů děti navštívily
keramickou dílnu a vytvářely výrobky,
které svátečně ozdobí dům i vánoční
stůl.
Nezapomínáme na divadlo: prvňáčci shlédli dvě divadelní
představení ve školce a spolu s druháky a třeťáky jeli do divadla Radost. Starší žáci mezitím načerpali nové vědomosti
v muzeu Anthropos.
Halloween
Stalo se již tradicí, že si u nás tento původně keltský svátek připomínáme. K Halloweenu patří masky, cesta strašidelnou třídou, plnění úkolů a soutěže, třeba v lovení jablek
ústy z mísy plné vody nebo závody na košťatech.
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Pasování čtenářů
Naši prvňáčci navštívili, stejně jako jejich starší spolužáci, místní knihovnu. Protože se jednalo o jejich první návštěvu, byla vskutku slavnostní. Děti předvedly svoje čtenářské dovednosti, pochlubily se naučenými básničkami
a byly slavnostně pasované na čtenáře. Žáčci složili slavnostní slib čtenáře, ve kterém se mimo jiné zavázali chovat
se pěkně ke knížkám.
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otevřených dveří. Dopolední návštěvníci měli možnost zažít
výuku pěkně z blízka, odpoledne si vytvořili pěkné dárečky
v připravených dílnách.
Co nás čeká
Celá škola pojede na výlet do Strážnice na předvánoční
program „Radujme se, veselme se...“. Poznáme tradiční
prvky lidové kultury předvánočního období, představí se
nám řemeslníci, pro děti jsou připraveny tvůrčí dílny.
V pondělí 21. a v úterý 22. prosince bude na naší škole ředitelské volno z důvodu stavebních úprav školní družiny. Po
vánočních prázdninách budou moci děti ze školní družiny
trávit svůj volný čas v upravených a hlavně větších prostorách. Současně vznikne místnost pro počítačovou učebnu
s internetem, kterou budou žáci využívat k výuce i ve svém
volném čase.

Malí umělci
V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností
vznikla krásná dílka, která jste mohli vidět na výstavě ovoce
a zeleniny v šumické sokolovně.
Všimli jste si v obchodě stojanu s dalšími výrobky našich
dětí? Nebo jste se dokonce zúčastnili hlasování o nejlepší
z nich? Téma této výstavy bylo: „Podzimní fantazie aneb co
všechno umíme vytvořit z přírodnin“. Děkujeme všem,
kteří vhodili svůj hlas a pomohli tak určit vítěze.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 26. listopadu jste byli srdečně zváni na Den

Milé hospodyňky!
Před časem mě kamarádka poslala
e-mail s názvem „Kolik řízků
znáš, tolikrát jsi člověkem“.
Byla jsem překvapena kolikrát člověkem mohu být. Ráda se s
Vámi o tyto recepty podělím. Receptů
je celkem 23. V minulém čísle zpravodaje jsme již některé otiskly. Pokud se
do tohoto čísla všechny nevejdou, můžete se na ně opět těšit v příštím čísle.
Dobrou chuť Vám přeje
Jitka Šmerdová
4. Řízek naruby č. 1
Lze dělat z vepřového z kuřecího
i králičího masa. Připravené řízky velice malinko osolíme a naklepeme ve
strouhance, aby se strouhanka vtlačila
do masa. Potom je namočíme v rozšle-

Zápis do 1. třídy
Proběhne 15. ledna od 12.00 do 16.00 hod. Předškoláčci
si můžou připravit básničku nebo písničku, určitě se budou
chtít pochlubit, že umí poznat barvy a některé tvary.
Naše škola vašim dětem nabízí vstřícné, přátelské prostředí, možnost jejich všestranného rozvoje, zajímavé metody a formy výuky jako jsou např. skupinové a projektové vyučování, velkým a atraktivním pomocníkem je interaktivní
tabule.
Děti mohou trávit svůj volný čas v některém ze školních
kroužků: kroužek zdravotní tělesné výchovy, flétny a angličtiny. Během roku jezdíme na divadelní přestavení do
Brna, navštěvujeme výukové programy, pořádáme soutěže,
výstavy a vystupujeme na veřejnosti při různých příležitostech.
Vážení rodiče a občané Kovalovic, dovolte, abych vás pozdravila a popřála vám pokojné a radostné prožití nadcházejících svátků a mnoho zdraví a štěstí v příštím roce.
Mgr. Olga Růžičková, ředitelka

haném vejci. Zprudka
opečeme na pánvičce
na oleji. Pak řízky narovnáme nastojato do
pekáčku.
Zalijeme
směsí 2 dl vody 3 lžíce
kečupu 3 lžíce hořčice a 1
lžíci vegety (podravky).
Zalité řízky upečeme doměkka.
Nejlepší jsou s bramborovou kaší.
5. Řízky naruby č. 2
Plátky vepřové kýty nebo kotlety,
anglická slanina, olej, vejce, cibule,
česnek, strouhanka.
Řízky naklepeme, osolíme, potřeme
česnekem, obalíme ve strouhance
a rozšlehaném vejci a osmažíme na
oleji. Do pekáčku postupně pokládáme
plátky slaniny a cibule, smažené řízky,
na které opět klademe slaninu a cibuli,

které tvoří také poslední vrstvu.
Zapékáme v mírně vyhřáté troubě asi
25 min.
6. Řízek podle Pálffyho
500g vepřové kýty, 100g drůbežích
jater, 100g uzeného masa, 50g taveného smetanového sýra, 1 žloutek, 100g
jablek, 50g žampiónů, paprika, sůl, olej.
Na těstíčko: 0,5 dl bílého vína, 3
vejce, 60g hladké mouky.
Z masa nakrájíme řízky, naklepeme
a osolíme. Játra spaříme, spolu s uzeným masem jemně nasekáme, smícháme se sýrem, žloutkem, solí a paprikou. Směsí potíráme řízky a máčíme
v těstíčku, do něhož jsme přidali na
tenké nudličky nakrájené jablko a žampióny. Usmažíme a podáváme s
bramborovou kaší a salátem.
Pokračování příště
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Marně se snažíte vzpomenout, proč
jste si ho před léty vzala? Zdá se vám,
že společné už máte jen příjmení? Leze
vám na nervy? Nastal čas vyhlásit Konkurz na milence. Knihu napsala Simona Monyová.
Připravila Milada Terberová

Knihovna
Vážení čtenáři,
do dnešního příspěvku jsem vybrala
knihy od českých autorů. Zdeněk
Miler a Krtek – půvabná knížka nejen
o Krtečkovi. Děti poznají i jiné české pohádky, které oblíbený Z. Miler maloval.
Nebe v hubě - kuchařské zápisky
režiséra Zdeňka Trošky. V knížce najdete nejen recepty, ale i vzpomínky na
natáčení a známé herce.
Nejnovější kniha současného nejpopulárnějšího spisovatele Michala Viewegha – Povídky a lásce – to je
šestnáct povídek o lásce v nejrůznějších
podobách.
Bouzek Ota – Poslední jelen, Myslivecké perly, Holubí studánka – tři
knížky příběhů ze života zvěře, ptáků
a ryb z jesenických lesů, od jara do
zimy.
Další čtyři knihy jsou pro čtenáře detektivek. Beran Ladislav – Zamčená
ústa – šest příběhů z každodenního života na kriminálce.
Jansa Pavel – Malér s modrou krví
– detektivní příběh o panu Mahlerovi,
který doučuje krásnou modelku a připlete se k vraždě jejího otce.
Abrahamová Jana – Slepý dům –
Julie Benetová si po odchodu od policie
založí vlastní detektivní agenturu. Pátrání po vrahovi mladé ženy jí změní
život v drama plné zvratů.
Bílek Jiří – Když vraždí duchové soubor jedenácti detektivních povídek.
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Pavel Kosatík – Manželky prezidentů – deset žen z hradu. Ve dvanácti
kapitolách vypráví autor životní příběhy
manželek všech československých
i českých prezidentů.
Šindelářová Renata – Vzájemné
prolínání – hlavní hrdinka poznává v
nemocničním pokoji obětavost, ale také
aroganci.
Brabcová Eva – Ztracené nebe –
příběh o citových zmatcích letušky
Báry.
Abrahamová Jana – Šamanky z Maxova. Hrdinka příběhu Anděla Šamanová si po odpykání trestu za zločin,
který nespáchala, vrací zpět ke své rodině.
Chmelová Jana – Pokaždé se vrať.
Příběhy dvou rozdílných žen Petry
a Soni, které se navzájem prolínají.
Fojtová Věra – Tanec v kopřivách
– příběh Kristýny, kterou týrá, zneužívá
a zastrašuje nevlastní otec.
Velká kniha sušených rostlin –
tady najdete všechno o pěstování a sušení rostlin v našich podmínkách. Část
knihy je věnována úpravě a aranžování.
Pošíval Zdeněk – Pokušení a pomsta. Román z období třicetileté války
a švédského tažení, které zasáhlo do
osudů obyvatel Dudínského dvora na
Českomoravské vysočině.

Dne 5.12. se jako každoročně přišel
do naší obce podívat na děti Mikuláš
a anděl. A protože některé děti zlobily,objevil se za mohutného burácení
i čert. Za slib, že se polepší a básničku,
byl pro děti připraven balíček sladkostí a
zábavný program. Poděkování patří
sponzorům – Potraviny U Matysa a
Obecní úřad Kovalovice.
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Vánoční stromeček
Proč je vánočním symbolem strom?
A proč právě jehličnatý? Přesný důvod
snad nikdo neví. Možná právě proto,
že strom spojuje všechny tři části
světa- svými kořeny zasahuje do
země, pozemský svět symbolizuje
kmen a korunou je spojen s oblohou.
Pro jehličnaté stromy je charakteristická věčně zelená barva, tedy symbol
věčného života.
Jako vánoční symbol se strom do
Čech dostal v 19. století z Německa.
Ten úplně první údajně v roce 1812 nazdobil režisér Stavovského divadla
Leibich. Zdobení stromečku se potom
začalo objevovat nejdříve u české
šlechty, pak asi ve 40. letech devatenáctého století v měšťanských domech
a asi o 20 let později na venkově.
Stará legenda vypovídá o vzniku vánočního stromečku. Podle ní opat
Kolumnám z Luxeuliu a Bobba, který
se narodil v 6. století v Irsku, misionářsky působil v Bretani a Burgundsku. V té době toto území bylo pohanské a on chtěl obyvatelstvu přiblížit
svátek narození Krista. Starobylý jehličnan, který tamní obyvatelé uctívali
o zimním slunovratu jako modlu, nechal ozdobit zapálenými pochodněmi
ve tvaru kříže. Oslnivá zář prý přilákala spoustu lidí a Kolumbán jim vyprávěl
o narození malého Ježíška. A snad
proto se také jehličnan stal vánočním
stromem.

Pokud měl symbolizovat
život, není divu, že ho lidé
zdobili a později i rozsvěcovali. Zdobení vánočního
stromečku se u nás zabydlilo tak, že si bez
toho Vánoce neumíme představit.
Aby stromek co
nejdéle vydržel pěkný, je dobré vědět, že
není až tak důležité,
kdy je uříznutý, ale jak
je uskladněný. V době
kdy se stromky řežou, jsou
vlastně ve vegetačním klidu, jejich životní pochody jsou pozastaveny. Pokud jsou uchovány při teplotě asi 5 °C, vydrží
svěží i několik měsíců. Je zvykem, že se stromky do domácnosti kupují i několik dní před Štědrým dnem.
Aby co nejdéle vydržely, měly by se
uchovávat na balkoně či v garáži a hlavně v kbelíku s vodou. I v době, kdy už
zdobí náš byt, by měly být postaveny
ve stojanu s nádrží na vodu. Málokdo
ví, že šikmým seřezáváním kmene
zbavujeme stromek cévek, které
vedou vodu do stromu. Cévky jsou
totiž těsně pod svrchní rozpraskanou
kůrou stromku.
Se stále se zhoršujícím stavem naší
planety začalo hodně lidí upouštět od
řezaných stromků a častěji se v do-

Lidové pranostiky
Prosinec
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v
každé vysočině.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok nato běží.
Studený prosinec – brzké jaro.
Mírný prosinec – mírná celá zima.
Mrazy, které prosinci brzy opadnou,
znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takový celý rok.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou
naději mají nemocní.
Je-li prosinec deštivý, mírný, proměnlivý,
není se kruté zimy bát.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok
příští stále vítr fučí.
Leden
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Mokrý leden – prázdné sudy – neurodí se
vína.
Mlhavý leden – mokré jaro.
Leden studený, duben zelený.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Když není konec ledna studený, únor to
dvakrát nahradí.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v
červnu.
Jak vysoko leží v lednu sníh, tak vysoko
tráva poroste.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
V lednu mráz – těší nás, v lednu voda –
věčná škoda.
Únor
Únor bílý , pole sílí.

4/2009
mácnostech objevují jehličnany
v květináčích, které se po
Vánocích přesadí ven do země.
Ve větší míře se také rozšířilo používání umělých
stromků.
Zdobení
stromečků
prošlo také vývojem. Odlišnost a
zejména bohatost
zdobení závisela
na sociálním postavení a možnostech rodiny, ale
také na krajových
zvyklostech.
Po I. světové
válce se ujal zvyk
stavět a rozsvěcovat vánoční
stromky na veřejných prostranstvích, nejčastěji na náměstích.
Podle dochovaných zpráv se tak
v naší zemi stalo poprvé v roce 1924
v Brně. Tradice vznikla na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, kterému se přihodila tato příhoda. Před
Štědrým dnem se vypravil do lesa pro
vánoční stromek. V lese našel opuštěné děvčátko, které zachránil od umrznutím. Tato příhoda ho přiměla zajímat
se blíže o děti bez domova. Přišel
s myšlenkou uspořádat pro tyto děti
sbírku. A protože děvčátko našel pod
smrkem, který je symbolem Vánoc,
charitativní sbírka se uskutečnila pod
vánočním stromem. Těsnohlídkův
„Vánoční strom republiky“ byl jedním
z prvních v Evropě.

Je-li v únoru sucho a zima, bude horký
srpen.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku
mnoho deště.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v
březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Holomrazy – úrody vrazi.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen
zahustí.
Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená, březen si to hájí, co
si duben zazelená, květen mu to spálí.
Únorová voda, pro pole škoda.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká
zima potom bývá.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
V únoru sníh a led – v létě nesou včely
med.
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„S ním si můžeš hráti, libě žertovati“
Začátkem prosince mě navštívil můj
dobrý přítel P. Jiří Barhoň, farář v Městě
Touškově u Plzně. Protože jeho koníčkem je psaní, požádal jsem ho o malý příspěvek do našeho zpravodaje. On sám se
k psaní krátkých humorných povídek dostal zvláštním způsobem: Když studoval
v kněžském semináři v Litoměřicích, při
večerních návštěvách nemocných spolužáků na marodce jim čítával povídky
Šimka a Grossmanna. Když mu časem
došly, začal si psát svoje. Tiskem vyšly
již tři knížky jeho povídek: Zlý farář přejel hodného psa (2003), Pane faráři, já vás
budu muset zabít (2007) a Všichni svatí
s hašlerkou (2009). Přijměte následující
řádky jako malý vánoční dárek:
Boží hod vánoční
Jiří Barhoň
Je jedno probuzení v roce, které je jiné
než ostatní. Je nejkrásnější ze všech
a stojí za to na něj po celý rok trpělivě

čekat. Probuzení na Boží hod vánoční,
25. prosince. Nemusíme do školy, nemusíme do práce, ale to není to hlavní. Když
toto probuzení nastane, když ještě v posteli odklopíme oční víčka, ocitneme se
napůl v jiném světě. V ráji. Vidíme před
sebou vánoční stromeček, pod ním betlém a dárky, z kouta pokoje sálají kamna,
pokud je tam máme a nezapomněli jsme
večer přiložit, za okny poletují sněhové
vločky jak malí andělé, když není zrovna
obleva. Je Boží hod vánoční. Kus nebe
sestoupilo na zem, tak jako kdysi
v Betlémě.
Pak pomalu vstaneme a uděláme to,
co máme. Děti i dospělí. Každý něco jiného, a přece stejného v tom smyslu, že
je to v pokoji a radosti společně s druhými. S rodiči, sourozenci, přáteli.
Jeden z největších starozákonních
proroků, Izaiáš, už dávno před
Kristovým narozením napsal: „Vlk bude
přebývat s beránkem, levhart s kůzletem

Bohoslužby o vánocích 2009

þtvrtek 24.12.

ŠtČdrý den

pátek

Narození PánČ

25.12.

sobota 26.12.

svátek sv.ŠtČpána

nedČle 27.12.

Svaté Rodiny

pondČlí
úterý
stĜeda
þtvrtek
pátek

sv. Mláćátek
sv.Tomáše Becketa

28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1. 1.

sv. Silvestra
Nový rok, slavnost Matky
Boží Panny Marie

Výtvarná vánoční dílna
M. Hoffmannové, kde si mohly
děti vyrobit vánoční svíčky
se uskutečnila pátek 4. prosince na
faře v Pozořicích. Po mši svaté bylo
pro malé zájemce připraveno spaní na
faře, kterému předcházel program her
s J. a P. Šmerdovými a pohádka od
pana faráře. Toto malé adventní setkání bylo ukončeno ranní mší sv. s „roráty“, na které šly děti s rozsvícenými
lampičkami.

7.15
15.00
17.00
22.00
7.30
9.30
14.30
7.30
9.30
7.30
9.30
17.45
17.45
17.45
15.00
7.30
9.30

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

mše s obnovou manželských slibĤ
bohoslužba slova
dČkovná mše za uplynulý rok
slavnostní novoroþní mše
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odpočívat. Kojenec si bude hrát nad dírou
zmije, nikdo už nebude páchat zlo a šířit
zkázu.“
Ani my dnes nemáme chuť se handrkovat a přít o malicherné věci, jak to
bývá jindy. Dnes se to nehodí. Jsou
přece Vánoce. Jako kněz musím vstát už
časně ráno i po dlouhé půlnoční mši
svaté, ale nevadí mi to. Odpočinu si
jindy. Prožívám s druhými vánoční radost při dalších bohoslužbách, návštěvách a koledách, které spolu zpíváme.
Na koledy nedám dopustit. Snad nejvíce ze všech se mi líbí – a doufám, že
nejen mně – koleda „Jak jsi krásné, neviňátko“. V její třetí sloce se zpívá: „Já ti
nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.“
Od dětských let mi vrtalo hlavou, jak
si ten malý sotva narozený Ježíšek s veselým beránkem mohl hrát a libě s ním
žertovat. I když to nevím dodnes, snad
právě proto ta koleda mi zůstala v srdci.
Nejenže si ji rád s druhými zpívám, ale
také ji využívám k jiným účelům. Přijdu
třeba o Vánocích na návštěvu a přinesu
jako dárek krabici vánočního pečiva.
Dostávám ho tolik, že mi nikdo nemůže
mít za zlé, že ho rozdávám dál. Nejednou
se stane, že v takovém případě slyším:
„Ale, pane faráři, vždyť vidíte, že jsem
jako bečka. Můžete mi říct, co mám s tím
cukrovím dělat?“
A já s úsměvem odpovím: „Jistě, rád.
S ním si můžete hráti a libě žertovati.“
Přejeme vám s Otcem Karlem krásné
a idylické vánoce, vždyť kus nebe sestupuje na zem, jako tehdy v Betlémě,
mám–li citovat svého přítele Jiřího.
P. Jan Nekuda, farář
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Tajenka − pohledy do historie
Od roku 1356 žijí a působí řeholníci řádu …(viz tajenka)
v Brně. Zakládající listinu jejich brněnského kláštera vystavil
moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský. Toto bylo potvrzeno v roce 1356 papežem a vzhledem k tomu, že Brno spadalo do správyolomoucké diecéze, olomoucký biskup vydal
souhlas, aby na místě zvoleném moravským markrabětem byl
vystaven klášter. Ten byl zřízen před brněnskými hradbami
vblízkosti Rýnské brány (ústí do nynější Běhounské ulice). Nyní
je znám pod názvem Místodržitelský palác. Z něj byli za josefínských reforem v roce 1782 přesídlení do bývalého cisterciáckého kláštera na Starém Brně.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

A
B

SVISLE: 1. Stav vzrušení; krátký kabát.- 2. Kdo provádí renovaci.- 3. Akvarijní rybka; silný provaz.- 4. 60 kusů; český
básník.- 5. SPZ aut Třebíče; vznášeti se.- 6. Předložka; část
zahrady; SPZ aut Kladna.- 7. Větší sekera (nářečně); sídlo v
Itálii.- 8. Pálenka z mléka; začátečník.- 9. Tlumoky; schránka
hlemýždě.- 10. Polní míry; gotický lomený oblouk.- 11.
Zkratka pro Okresní archiv; karabáč; souhlas.- 12. Velká
kola; oddělení nemocnice.- 13. Paznehtník; pás.- 14. Pravoslavní duchovní; ženské jméno. - 15. Tvůrce slovníku.- 16.
Ukazovací zájmeno; italský rod houslařů.
Pomůcka: Anapa, Avala, Ora, oro.
Řešení z minulého čísla: Břetislavský hrad
Autor: Ing. Ladislav Majer

Oznámení OÚ
Obecní úřad Kovalovice oznamuje občanům, že v době od
28. do 31. 12. 2009 bude pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení

C
D
E

Silvestr

F
G
H
I

VODOROVNĚ: A. Křídlo budovy; slezské město; smyčky;
výzva k tichu.- B. Vrcholný výkon; druh papouška; kolem.- C.
Ruské lázně u Černého moře; atributy; klapání.- D. Doupě;
tkaniny; jiný; mužské jméno.- E. Tajenka.- F. Velká místnost; opuchlina; výkvět; značka hodinek.- G. Velitel kozáků;
jižní plod; druh palmy.- H. Dělat; řecký ostrov; purpurová
barva (řídce).- I. Zlato (španělsky); africký veletok; srbská
hora u Bělehradu; lovečtí psi.

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.

VÍTÁME DO ŽIVOTA
V roce 2009 se narodili v naší obci tito občánci, které
mezi nás vítáme.

Naši jubilanti
Blahopøejeme všem jubilantùm a pøejeme jim
pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.

LISTOPAD, PROSINEC
Jméno
Julínková Libuše
Laichman Karel

Věk č.p. Jméno
85 12 Palatická Jana
75 114 Antonická Věra

Věk č.p.
60 55
60 138

Vážení spoluobèané, abychom pøedešli pøípadným konfliktùm a nedostali se do rozporu se zákonem (è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních
údajù), vyzýváme ty obèany, kteøí se zveøejnìním svých údajù v této
rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdìlili písemnì nebo telefonicky
na obecní úøad.

Mihola Marek

1. 10. 2009

Hlávková Barbora

8. 11. 2009

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.: 606 878 021
• Koupím 10 kg plynovou bombu. Prosím nabídněte
na tel. čísle 721 091 347

Kovalovický zpravodaj − vydává OÚ Kovalovice, pøipravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e−mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro obèany Kovalovic.
Tisk: PROTIS spol. s.r.o., Podolí 115, tel.: 544 228 378. (Neprošlo jazykovou úpravou).

