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Slovo starostky

V

Akce, které jsou pro vás na prosinec připraveny

D

ěti, maminky, babičky a tatínkové, přijďte ve středu
28. 11. 2007 od 16 hod. do
v kanceláře OÚ. Připravíme si
vánoční ozdoby pro náš vánoční strom.
V sobotu 1. 12. se uskuteční
koncert pěveckého sdružení
CHRISTI z Úval pod vedením
Dr. V. Pokorného v kostele
sv. Martina.
Začátek koncertu je v 11 hod.,
délka cca 1 hodinu. Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude uložen na účet pro obnovu
kostela.

Program:
■ Svatojánský kancionál –

PROLOMTE SE NEBESA
■ Jistebnický kancionál (1420)

– NAVŠTIV NÁS, KRISTE
ŽÁDOUCÍ
■ Česká lidová – NENÍ LEPŠÍ
NA TOM SVĚTĚ
■ sólo – Marek Nádeníček
■ Lidový nápěv – TEN
VÁNOČNÍ ČAS
■ Barokní vánoční píseň –
POSLOUCHEJTE
KŘESŤANÉ
■ Vyšebrodský kancionál

(1410) – AJ, ČAS VZÁCNÝ
PŘIŠEL
■ Lidový nápěv (15. stol.) –
AJ, RŮŽE ROZVILA SE
■ Jílovský kancionál (1616) –
DEN BOŽÍHO NAROZENÍ
■ Moravská lidová – VINŠUJU
VÁM DOBRÝ DEN
■ Jistebnický kancionál
(1420) – JEŽÍŠ, NÁŠ
SPASITEL
■ Adam Michna z Otradovic –
NEBEŠTÍ KAVALÉROVÉ
■ Horecký kancionál (1633) –
VYPSAL SVATÝ LUKÁŠ
■ Horecký kancionál (1633) –
TŘI KRÁLE ZNAMENALI
■ sólo – Tereza Machačová
■ Starý lidový anonym –
ANDĚL PASTÝŘŮM
ZVĚSTOVAL
■ Moravská koleda – KRISTUS
PÁN SE NARODIL
■ Barokní vánoční píseň – NAD
BETLÉMEM SVÍTÍ HVĚZDA
■ Česká vánoční (17. stol.) –
DEN PŘESLAVNÝ JEST
K NÁM PŘIŠEL
■ František Gruber – TICHÁ
NOC, SVATÁ NOC
■ Česká lidová – NARODIL SE
KRISTUS PÁN

Odpoledne 1. 12. v 15 hod. se
sejdeme u vánočních stromů
v Rostoklatech i v N. Vsi II. abychom si je ozdobili a rozsvítili.

Mikulášská nadílka pro děti
bude letos opět v Kulturním domě v neděli dne 2. 12. od
14 hod. Přítomen bude i Sv. Mikuláš s početnou družinou čertů. Pro děti bude připraven program a občerstvení. Dárky pro
vaše děti přineste označené
a předejte při příchodu pořadatelům.

Pro občany všech věkových kategorií je naplánován HUDEBNÍ
PINGPONGOVÝ TURNAJ
na 8. 12. 2007 v kulturním domě
Rostoklaty.
Více informací na stránkách
www.traverzafest.cz
■ Startovné: 150 Kč
■ Vstup na koncert (pro nehráče): 70 Kč
■ Začátek turnaje
od cca od 10 hod.
■ Začátek koncertu
od 20 hod.

souladu se Strategickým
plánem stavebních a údržbových prací obce a dle rozhodnutí ZO bylo v minulých dnech
přikročeno k I. etapě obnovy
prostor OÚ. Tím se stalo, že někteří z vás našli úřadovnu dočasně přemístěnou do zasedací
místnosti. K rekonstrukci bylo
přikročeno po zvážení ekonomických a estetických hledisek.
V budově dosluhují akumulační
kamna a prostor kanceláře nevyhovuje jak po stránce poskytování pracovního prostředí, tak
i při styku s veřejností či pro zasedání ZO.
Věřím, že omluvíte dočasně
stísněné prostory a stavební nepořádek v budově a po dokončení úprav v měsíci listopadu
oceníte výrazné zlepšení prostředí. Úpravy jsou prováděny
tak, aby vyhovovaly dlouhodobě.
V rubrice INFO máte seznam
vyřazeného inventáře a nábytku, který nabízíme k odprodeji
za symbolickou cenu. Přihlaste
se na OÚ, k odběru bude na
konci listopadu.
Věnujte prosím pozornost dalším plánovaným akcím v předvánočním období jak pro děti,
tak i pro dospělé. Zvu vás
k účasti a přeji pokud možno
klidné předvánoční období.

Radka Nováková

Opravme si kostel
stav účtu u KB
35-9512550277/0100
k 12. 11. 2007

208 889,39 Kč
Nově přispěli:
Libichovi č. p. 17,
L. Dobřanský,
D. Lauberová,
Svatoňovi č. p. 121,
Jouglovi č. p. 120,
Šmejkalovi č. p. 60

strana 2

listopad 2007

číslo 45

Info pro občany

Seznam vyřazeného materiálu určeného k odprodeji:
■ dřevěné konzole

Béčko Traverzy na podzim nevídaně
přestřílelo elitní tým

M

ílovými kroky se přiblížila
ke svému konci první polovina sezony obou fotbalových
týmů Traverzy. To znamená, že
na dveře již klepe jubilejní,
5. ročník prestižní klubové ankety Fotbalový Král Traverzy, která
se uskuteční v sobotu 1. prosince v kulturním stánku La Scala.
Audiovizuální hudebně-taneční
show v latinskoamerickém rytmu je znovu otevřena pro
všechny hráče, fanoušky a přátele Traverzy.
A-team prakticky od začátku
podzimu nastupoval s jednou
zásadní změnou oproti minulosti, a sice pravým bekem Tomášem Menšíkušem na hrotu útoku. Tento borec, jenž bude jednou atakovat mety s největším
počtem odehraných zápasů za
klub, skóroval například ve třech
zápasech v řadě a celkově nasázel v úvodních 12 zápasech

5 (!) z celkových 12 gólů týmu.
Tři další přidal ve dvou utkáních
Ondras Pakandlas.
Celkově bídnou střeleckou
potenci (gól na zápas) vynahrazuje až na výjimky vynikající defenziva (rovněž gól na zápas)
v čele s gólmanem Legasem

TRAVERZA
Šlégrasem, která hned šestkrát
neinkasovala. Hitem se stalo
megaderby v Tuklatech (0:0),
kde Šlégras fantasticky vychytal
spoustu tutových šancí domácích. „Jeden z mých životních
výkonů,“ radoval se po utkání
traverzanský pořízek. Jeho tým
po 12 kolech nasbíral 4 výhry
a 5 remíz.
B-team se po bídném začátku, kdy ztratil první čtyři zápasy
včetně debaklu 1:6 doma s Břežany, vzepjal k nevídané sérii.

Tiráž

Nejprve doma šokujícně remizoval s lídrem z Vrbové Lhoty, jehož sestava se hemžila Jihoameričany, načež nasadil při
stabilizované sestavě k sérii čtyř
výher v řadě včetně triumfu
v Liblicích a hlavně rekordního
vítězství 7:0 nad béčkem Tuchorazi, jež později porazilo například i suverénní Břežany. Celkově šlo o 6 zápasů v řadě s výtěžkem 14 bodů. Po 11 kolech
tak tým nasbíral 4 výhry a 2 remízy a nasázel celkem 26 branek. Jen Král Béčka 2006 Pedro
Fischer se zasadil o 9 z nich. To
znamená, že se sám takřka vyrovnal celé podzimní produkci
áčka.
„S kvalitou soupeře rostl
i náš výkon. Možná je to zvláštní, ale prostě je to tak,“ usmál
se lišák Pedro, aspirující na obhajobu loňské koruny pro Krále
Béčka.

na záclony:
4 ks – délka 150 cm,
cena za kus 20 Kč
■ 1 ks – délka 300 cm
cena 50 Kč
■ 5 ks skříň kancelářská –
(š. 120, v. 170, hl. 60 cm)
cena za kus 100 Kč
■ 3 ks kancelářský stůl jednostranný 3 zásuvky,
(š. 110, hl. 60 cm)
cena za kus 100 Kč
■ 2 ks skříň dílenská
(š. 110, v. 70, hl. 60 cm)
cena za kus 50 Kč
■ 1 ks registratura
se stahovací roletou
(š. 110, v. 70, hl. 60 cm)
cena 50 Kč

Životní jubilea
v měsíci listopadu
z Rostoklat
❀ Marie Holubová
✿ František Burian
❀ Milena Kröschelová
❀ Vlasta Badová
Kulaté životní jubileum
oslaví:
z N. Vsi II
❀ Emília Lakatošová
z Rostoklat
✿ Antonín Strnad
✿ Josef Svatoň
V minulých měsících
nás opustili:
✝ paní Jaroslava
Hamtáková
✝ pan Zdeněk Dlouhý
z Rostoklat
✝ paní Irena Cábrnochová
z Nové Vsi II
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