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Plánované akce v KD  2016/2017 
 

27.12.2016 Turnaj ve stolním tenisu  

                     pro děti i dospělé   

                     prezentace od 9.00 hod. 

 7.1. Velká cena Kostěnic -    autodráhy 14.1. Turnaj v mariáši 21.1. Myslivecký ples - Kostěnice 27.1. Myslivecký ples - Kočí 
  4.2. Soutěž přípravek mladých   
          hasičů 18.3. Ples Komunitní školy 

19.3. Dětský karneval 
31.3. Koncert CZ plast – P. Dobeš 

  1.4. Maškarní ples 
 

Obecní statistika 

 
Počet obyvatel k 30.11.2016:       543 
 
narodili se: 
Zuzana Apltauerová, čp.55 
 
Odstěhovali se: 
 

Jaroslav Vaňásek, čp.8 

Petra Vukmirovič, čp.148 

Patrik Vukmirovič, čp.148 

 

Opustili nás: 
 
František Novák, čp.107 

 

http://www.kostenice.cz/
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Kalendář 2017 

 

Téma letošního kalendáře jsem letos dlouho 

vymýšlela…. 
 Nakonec mi pomohli „naši malí táborníci“, když 
jsem viděla jejich fotky ze Zhoře, bylo  
rozhodnuto….  
 A Vy tak máte možnost nahlédnout na místa, 
kde místní děti  společně s obětavými vedoucími 
tráví začátek prázdnin.  
V kalendáři opět najdete označeny svozy 
komunálního odpadu, svozy tříděného odpadu a 
také plánované akce místních složek. 
Kalendáře budou opět roznášet radní během 
vánočních svátků. 

Krásný rok Vám všem přeje za celý obecní úřad 
Jana Víchová 

 
 

 
Zlevňujeme poplatky za svoz komunálního 

odpadu na rok 2017 
 

Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám touto 
cestou poděkovat za to, jak jste se pustili do 
třídění odpadu, všem nám to pomohlo ušetřit 
nemalé finanční prostředky.  
Po sečtení všech nákladů na svoz a třídění 
barevných pytlů s papírem a plastem a nádob na 
sklo v  porovnání s našimi náklady zaplacenými 
v minulých letech firmě SmP a.s .jsme došli k 
závěru, že můžeme zlevnit poplatky z 600,- Kč 
na 500,- Kč za osobu a rok.  Poplatky za psy 

jsou stejné jako loni, tedy 50,-Kč , resp. 75,-Kč. 
Poplatky za odpady a psy na rok 2017 budeme 
vybírat od 23.1.2017 do konce února 2017. Po 

zaplacení poplatků opět obdržíte barevné pytle 
na třídění plastů a papíru. 
Od nového roku také můžete ukládat použitý 
rostlinný olej slitý do PET lahví do nádob, které 
budou přistaveny u obchodu a KD.       J. Víchová 

 

 
______________________________________ 

 
Usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva konaného 24.11.2016  
 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje převod 
investorství na realizaci stavby – Splašková 
kanalizace Kostěnice – DUR – z obce Kostěnice 
na společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. , IČ: 60108631. 
 
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje spoluúčast na 
financování této investiční akce formou 
 poskytnutí půjčky obcí Kostěnice  jako 
věřitelem společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. , jako dlužníku  ve výši 
 8 000 000,- Kč účelově určené na dostavbu a 
realizaci stavby „Splašková kanalizace Kostěnice 
– DUR“ . 
 
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení a 
zaplacení dokumentace pro územní souhlas, 
nebo územní rozhodnutí  na výstavbu 
kanalizačních přípojek pro občany obce při 
realizaci stavby „Splašková kanalizace Kostěnice 
– DUR“ . 

SBĚR POUŽITÉHO 
KUCHYŇSKÉHO OLEJE 

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do 

odpadů, šetřete životní prostředí i 
životnost vaší kanalizace. 

Stačí olej doma slévat do PET lahví a 
uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby 

na sběr použitého oleje.  

Olej je pak určen k ekologické likvidaci, 

kterou pro vaši obec zajišťuje firma 
Černohlávek oil. 
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Usnesení z veřejného zasedání obecního 
zastupitelstva konaného 8.12.2016  

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje kontrolu 
usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 
26.9.2016 a  24.11.2016. 
2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
činnosti rady za uplynulé období. 
3. Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr 
pronájmu, ani prodeje části pozemku p.č.410/4 
v k.ú. Kostěnice pro SVJ Kostěnice 154. 
4. Obecní zastupitelstvo schvaluje úpravu 
rozpočtu, rozpočtového výhledu, rozpočet na rok 
2017.  
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně 
závaznou  vyhlášku č. 1/2016 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  
odstraňování komunálního odpadu a ruší obecně 
závaznou vyhlášku obce Kostěnice č. 1/2012, o 
místních poplatcích, za dne 6. 12. 2012.    
6. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku 
za psů. 
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.  
8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o 
dílčím přezkoumání hospodaření obce.  
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení 
elektronické pokladny (EET)  do obecní hospody 
na náklady obce.  
10. Obecní zastupitelstvo schvaluje odpuštění 
nájemného v obecní hospodě do 31.12.2017. 
11. Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 
k nájemní smlouvě o pronájmu obecní hospody. 
12. Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi 
připravit návrhy obecních vyhlášek ve věci péče 
o veřejnou zeleň, veřejném pořádku. 

MŠ Kostěnice 
 
„ Hvězdička svítí, pro mě i pro tebe . . . “  
 
Slovy textu písně Michaely Novozámské  Vám 
chceme přát zářící svátky vánoční, mnoho 

hvězdiček v srdci každého z Vás  a v novém roce 
nechť vaše hvězdičky září štěstím a spokojeností.   

Za Mateřskou školu Kostěnice Gabriela 
Zahrádková, ředitelka. 

Zároveň Vás co nejsrdečněji zveme na 
tradiční Tříkrálový koncert v kapli v Kostěnicích 
dne 5.1.2017, začátek v 16.00 hod. 
 

Adventní pečení 
aneb variace na jablečný závin 

 
V sobotu 26.11.2016 se konalo již 3 kolo 

kuchařského umění, tentokrát na téma 
štrůdlování. Jak se peče štrůdl na sladko i na 
slano předvedlo mnoho účastníků.  

Poprvé se nám zapojili i muži a nenechali 
se vůbec zahanbit. Následovala ochutnávka 
všech kulinářských výtvorů. Porota (p. Englich, 
p. Pátek a p. Hladný) se pustila do své práce a 
začalo se hodnotit. Při ochutnávce se všichni do 
syta najedli. Slaný štrůdl V. Englicha st. byl jako 
knedlo, zelo, vepřo a proto si také odnesl 
zaslouženou cenu.  

Za sladké štrůdly si odnesly ceny paní 
Boková, Kudrnová, Pavlíčková a Reinetová.  

Za slané pan Englich st. , Englich ml. a 
paní Boková.  

Moc děkujeme za neuvěřitelný počet 
napečených štrůdlů a za skvělou atmosféru která 
panovala po celou dobu. A my se ptáme - bude 
další pokračování, nebo se naplní slova pana 
Pátka „Třikrát a dost“.         J. Pátek 
 

Vánoční ladění 
 
Sobota 26.11.2016 byla v naší obci slavnostní.  
Sváteční program zahájila soutěž o nejlepší 
štrůdl, na tuto velmi příjemnou akci navazovalo 
slavnostní rozsvícení stromečku a vánoční 
koncert. 

Děti z mateřské školky rozsvítily svým 
kouzelným vystoupením vánoční strom u 
kapličky. Poté měly děti možnost využít 
speciální kostěnickou vánoční exprespoštu a 
předat pošťákovi  své dopisy s vánočními 
přáními a společně je odeslat Ježíškovi. 
Následoval tradiční koncert skupiny Factorial ! 
Orchestra, která opět zazářila a naladila 
posluchače na příchod adventního času.  (-l.j.-)
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V MĚSÍCI  LEDNU  2017  slaví své životní jubileum: 
pan  Václav  Kučera 

paní  Marie  Drozdová 
paní  Věra  Říhánková 

 
V  MĚSÍCI  ÚNORU  2017  slaví  své  životní  jubileum: 

pan   Ladislav  Hrbek 
pan  Břetislav  Harapát 
paní  Hana  Roztočilová 

paní  Ivana  Vítová 
 

V  MĚSÍCI  BŘEZNU  2017  slaví  své  životní  jubileum: 
paní  Jiřina Půhoná 

paní  Drahomíra Bečková 
paní  Jitka Zahrádková 
paní  Helena Jelínková 

pan  Jiří Janko 
paní  Ludmila Vlastníková 

 
Všem přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.  

Omlouváme se paní Pilné B. a panu Kopeckému J. za chybu v minulém čísle.                                                     
-g.z.- 

 
 

 
Malí hasiči v zimě… 

 
Co dělají malí hasiči v zimě? Určitě nezahálejí. 
Zvládají základy první 
pomoci díky  lektorce 
ze Záchranné služby 
Pardubice, trénují na 
únorové klání přípravek, 
posilují fyzičku 
v hradeckém zábavním 
centru Tongo, tmelí 
kolektiv a učí se 
vzájemné spolupráci při 
kooperativních hrách 

během vánočního tréninku. Ani v zimně se 
prostě nenudíme…                                      

        (-j.š.-)  
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Dětské divadélko 

 
 Poslední adventní neděle již tradičně patří 
dětskému divadélku. Letos děti uvedly pohádku 
Šíleně smutná princezna. Známá pohádka plná 

krásných písniček měla úspěch. A kdo tedy letos 
vystupoval?   

Elenka Peterková jako princezna Helena, 
 Adam Málek jako princ Václav, Jan Pavlíček 
jako král Dobromysl řečený Veselý, Filippo 
Forni jako král Jindřich Spravedlivý,
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Tomáš Táborský jako rádce X, Verča Pavlíčková 
jako rádce Y, Andrejka Vlastníková jako kat a 
velvyslanec, Kačka Škrobalová jako ceremoniář 
a obveselovač Kokoška, Markétka Gottwaldová 
jako mluvčí, právník a fotograf, Marťa 
Dostálová jako chůva, Adélka Táborská jako 
nápadník, voják a krčmář, Anežka Vlastníková 
jako nápadník a voják, Růženka Čerkalová jako 
hostinský Janek a babička, Vlastík Englich jako 
zbrojnoš, Magda Beranová jako zbrojnoš, 
Sonička Běloušková jako zbrojnoš a syn, 
Románek Dostál jako zbrojnoš.  
Jako zvláštní host vystoupil i Michal Málek st. 
v roli  krávy. 
 
Letošní představení připravili a s dětmi nacvičili 
Jakub Šmíd a Lenka Pulkrábková.  
 
Pohádka byla krásná, vtipná i dojemná, zkrátka 
tak jak to má být. Děkuji všem tvůrcům za 
vánoční naladění nás diváků a už se těším zase 
za rok!!!              (-l.j.-) 
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Školní kronika 

 

V posledních novinách jsme končili 
událostmi března 1944. 
Pokračujeme dubnem téhož roku.  
Radostnější nálada provanula jako 
dobrý duch naší školou a usídlila 
se v myslích dočasných obyvatel – 

žáků. Začalo se vyučovati opět 
normálně. V 1. třídě s úspěchem 
nová kolegyně Marie Dvořáková.  
Dne 20. dubna 1944 oslavili jsme 

55. výročí narozenin Vůdce 
společným poslechem rozhlasu od 
10ti do 10:30 hod. Potom 

následovalo prázdno.  
Téhož dne byla zakončena 2. 
sbírka sociální pomoci 
v Kostěnicích. Vynesla 5.912 K, 
tedy nejvíc z obcí (vesnic) 
holického okresu. Zaznamenává 
se, jelikož je prováděl místní 
důvěrník S. p. Antonín Novák, 
zdejší učitel sám.  
Válečné události:  
Podle všech náznaků a všeobecné 
nálady přijde, či nastane 
v nejbližším čase invaze anglo-

amerických vojsk na evropskou 
pevninu. Předběžné události tomu 
nasvědčují:  
Na východě končí ruská zimní 
ofenziva a Rusové činí rozsáhlé 
přípravy na obrovskou letní 
ofenzivu. Na Krymu se bojuje o 

Sevastopol, na jižním úseku se 
bojuje v Rumunsku v Jasu a 

v těsném podhoří Karpat.  
Na západě spojenci provádějí 
trvalou leteckou ofenzivu, 

napadají říšská města, i místa 
v dobytých západních oblastech 
bombardují železniční spoje a uzly 
v Rumunsku  Bukurešť  a naftové 
oblasti atd.  

Schyluje se k rozhodujícímu utkání 
dvou obrovských soupeřů.  
Psáno podle hlášení vrchního 
velitelství branné moci a 
berlínských komentářů.  
Zapsal Ant. Novák 

 

 

Květen  
 

16. května dlel u nás návštěvou 
pan okresní školní inspektor 
Antonín Veselý, který byl 
s úspěchem vyučování spokojen.  
Měsíc  květen byl ve znamení 
oslav Bedřicha Smetany, našeho 
největšího hudebního skladatele.  
Z vnitřního života naší školy nutno 
zaznamenati, že se bude stavěti na 
dvoře místo pro popel a odpadky, 
a celá škola se bude odvodňovati. 
Přepážka v bytě učitele jest 
hotova, takže po úpravě a dodání 
dveří bude již tento byt skutečně 
bytem, což se dřív i s největší 
shovívavostí nedalo tvrdit. 
Válečné události 
Na východě nastala bojová 
přestávka zato západní pobřeží je 
v ohni leteckých útoků 
angloameričanů, kteří v Itálii začali 
s obrovským útokem a blíží se 
k Římu. Doba kdy začne invaze 
západních soupeřů nedá na sebe 
dlouho čekat. Svědčí o tom právě 
silné bombardování atlantického 
pobřeží, spojů a železničních uzlů. 
Na východě je již také velká 
příprava hotova, takže co nevidět 
začne generální útok „Spojenců“ a 
Ruska. Bombardování německých 
maďarských  rumunských měst 
trvá v nezmenšené míře.  
Ant. Novák  
 
Červen 1944 

 

Život běží ve škole i mimo ni stále 
dopředu. Svět je nabit událostmi 
v takové míře, že školní život se 
zdá v kolotu událostí ztrácet.  
Ze školního života nebylo nic 
zvláštního co by stálo za 
zaznamenání. Koncem školního 
roku opustí naši školu Anna 
Čermáková, Marie Frošová, 
Jaroslav Horáček a Jaroslav Veselý, 
kteří splnili svoji školní povinnost. 
Správa školy dá návrh, aby do 
života byli podarováni knížkou po 
150 K od rodičovského sdružení. 

K postupu a přijetí do hlavní školy 
byli navrženi: Stáňa Harapátová, 
Marie Veselá, Zdenka Wimmrová, 
Miroslav Tuček, Josef Vencl a 
Hynek Jirout.  

Dne 6. a 30. června dlel návštěvou 
na naší škole okresní školní 
inspektor Antonín Veselý.  
 

Válečné události:  
 

Angloameričané konečně zahájili 
invazi a sice na normadském 
pobřeží severofrancouzském. Pod 
clonou mohutných sil leteckých a 
námořních, vylodili přes 
nepříznivé povětrností podmínky 
svá vojska. Do zad německým 
obráncům, shodili parašutisty a 
leteckou pěchotu, když předtím 
učinili klamací manévr tím, že 
shodili slaměné figury 

s třaskavinami.  Zachytily se, a na 
norman. pobřeží se úporně bojuje. 
Německo začalo s novou zbraní 
V1, je to jakýsi druh létající pumy 
(letadlo bez pilota), která v letu a 

jakmile přestane jíti motor, 
vybuchuje. Němci touto zbraní 
ostřelují Londýn. O účincích této 
zbraně není přesně zpráv, ale 
podle německé propagandy jsou 
účinky strašlivé.  
V Itálii Angloameričané dosáhli 
Říma a jsou již daleko, severně od 
Říma. Na východě zahájili Rusové 
ofenzivu na střední frontě a 
dosáhli již velkých zisků v dobytých 
územích.  I na finské frontě Rusové 
prudce útočí a získávají . 
Bombardování evropských cílů 
angloameričany trvá.  
Na japonské frontě přiznávají 
Japonci, že nepřítel dosáhl se 
ostrova Laipamm, kde jsou 

soustředěna veliká loďstva 
Američanů a Japonců letecké 
převahy.  
 

(Psáno podle zpráv) 
Ant. Novák 
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Červenec  1944 

 

V měsíci červenci přibylo několik 
událostí, kterými je vyznačena 
charakteristika doby.  

Vnitřní život školy:  
V neděli dne 9. července bylo 
odpoledne i večer předvedeno 
našimi dětmi divadelní představení 
“Zlaté jahody“ od Ludmily 
Semrádové, doplněné v programu 

dětskými sborovými zpěvy z hudbou 

v přestávkách. Divadlo se plně 
vydařilo a předstihlo daleko vše, 
výkony byly prvotřídní, pohádkové 
osvětlení a přesně nacvičené tance 
dodaly představení čarovný rámec. 
Dětské sbory až čtyřhlasé možná 
srovnávati s oněmi, které jsou 
vysílány rozhlasem. V ocenění byl 
režisér divadla Ant. Novák 
podarován květinovým a věcným 
darem, starosta obce Frant. Roček, 
který jak sám prohlásil přijel 
urychleně z Prahy, jen aby byl 

přítomen. Na otevřeném jevišti 
zdůraznil snahu učitelského našeho 
sboru a plně ocenil vřelými slovy 
výkony dětí  i cvičitelů i na poli 
kulturním vůbec (školním). A tak 
večer se proměnil v plný a radostný 
úspěch dětí i učitelů. Jediný rušivý 
dojem byla ostentativní neúčast a 
ignorace některých obyvatelů naší 
obce těch, kteří tvoří samozvanou 
špičku kultury naší obce. Bohužel, že 
někteří mají míti hodně vřelý poměr 
ku škole. To že dali mnozí přednost 
německému filmu v Dašicích je 
(slovo nejde přečíst), o které 
nemožno debatovat.  
Úspěch je povzbuzením pro náš 
učitelský sbor, je to také příklad 
družnosti a kolegiality.  
Školní rok 1943/44 byl ukončen 13. 
července  53 žáky naší školy.  
Vojensko politické události:  
Dne 20. července byl proveden 
členy vojenského štábu německé 
armády atentát na Vůdce německé 
Říše Adolfa Hitlera, který podle 
zpráv až na malé oděrky zůstal 
nezraněn, ačkoliv místnost kde 

puma explodovala byla úplně 
rozmetána a stůl u kterého Vůdce 
stál byl explozí vyhozen z místnosti. 
Někteří vysocí důstojníci svým 
zraněním podlehli. Vzpoura byla 
zažehnaná a celý tento akt vedl 
k totálnímu nasazení Říše (tedy i 
Protektorátu), které důsledně 
pozmění dosavadní život u nás.  
(Tato událost dobře popsána ve 
filmu „Valkýra“. Název podle opery 
Richarda Wagnera, jehož hudbu H. 
zbožňoval) Udrž.  
Vojensky: Spojenci na invazní frontě 
útočí silně, silné útoky jsou 
prováděny v Itálii a na východě 
Rusové opanovali velkou část 
bývalého Polska a blíží se 
k německým hranicím. 
Bombardování německých měst 
trvá v neztenčené míře. Němci 
ohrožují oblast Londýna „letadlem  
bez pilota“ V1. 
A tak válka se blíží ke konci. 
srpna zapsal Ant. Novák.  
 

Srpen 1944 

 

Škola:  
Během prázdnin byla provedena 
oprava naší školy, ne přímo 
vhodným způsobem a ne přesně 
podle ujednání. Je zřejmé, že 
podnikatel těží z nějaké věci a 
v důsledku toho jedná tak, jak 
podnikatel jednat nemá.  
V opravě užil starého materiálu, 
kterého se zmocnil na školním 
dvoře, zdi hnojiště nepostavil podle 
měr v rozpočtu  udaných, 
záchodovou žumpu do 31. srpna 
neuvedl ještě do pořádku, zárukou 
odvodnění ještě nepředložil, opravu 
neodevzdal. Se zástupci obce odmítl 
jednat.  

 

Vojensko- politické události:  
Turecko přerušilo počátkem měsíce 
srpna styky s Německem. Rumunsko 
uzavřelo s Ruskem mír a ruská 
vojska pochodují Rumunskem – 

ovšem po boji s německými oddíly, 
které se stahují. Ruská vojska se blíží 

k hranicím Říše, Slovenska, a 
dostoupila (2 slova se nedají z kopie 

přečíst). Na Slovensku se odehrávají  
sabotážní činy a je tam vyhlášeno 
stanné právo. Spojenci mají Paříž a 
blíží se k německým hranicím za 
velké přesily svých vojsk, jsouce 
podporovány Francouzi. V jižní 
Francii, kde se Spojenci vylodili 

ustupují Němci údolím řeky Rhonu a 
boje i s této strany se odehrávají ve 
středu Francie a při francouzsko-

italsko- švýcarských hranic.  
Města v Německu jsou se stále 
stoupající prudkostí bombardována. 
K tomu přistoupilo bombardování 
průmyslových měst Protektorátu: 
Pardubice 2x, Kolín, Chrudim, Brno, 
Mor. Ostrava, Bohumín a jiná 
města.  
Vláda protektorátu se bezvýhradně 
vyhlášeným totálním nasazením pro 
válku  dala k plné dispozici Říši u 
nás. Velká většina časopisů a deníků 
byla zastavena, zastaveno je 

vydávání beletrie, spisů – knih, 

divadla apod. zavřena, ochotnická 
divadelní představení zrušena. 
Sportovní podniky (mistrovství) 
zrušeny.  
Že toto totální nasazení hluboko 
pronikne i do školství je jisté. Němci 
jím chtějí zadržeti pronikající 
nepřátele a vyhráti tuto válku. Zatím 
uznávají technickou převahu 
nepřítele. Psáno podle novinových a 
rozhlasových zpráv, bez poznámek 
pisatele.  

 

31. srpna zapsal Antonín Novák 

 

Září 1944 – Život školy 

Život ve škole se vyvíjí normálně, 
práce stoupá. Začali jsme učiti jako 
dvoutřídka. První třídu vyučovala 
Marie Dvořáková z Holic, jako před 
prázdninami, druhou třídu Antonín 
Novák. 22. září byla učitelka Marie 
Dvořáková sesazena a pracuje 

v moravanské „Bestře“, kam byla 

totálně nasazena. 
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Naše škola je opět jednotřídkou. 
Totální nasazení skutečně hluboko 
zasáhne do našeho školství a 
života. Vojenské události 
pokračují. Britsko-americká vojska 
stojí v Belgii a Holandsku, zčásti již 
na území Německa. Rusové, 

Bulhaři a Rumuni stojí a útočí proti 
Maďarské a Balkánské frontě. 
Ruská vojska bojují v Polsku a na 

hranicích Slovenska. Slovensko se 
zmítá ve vnitřních bojích. 
Německá města, hlavně 
západoněmecká území se chvěje 

pod nálety angloameričanů Finové 
stojí na straně Ruska. Německá 
vojska odolávají s velkým 
fanatismem těmto převahám.  
U nás je klid.  
Zapsal Ant. Novák 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V pohodě prožité vánoční svátky a v roce příštím dobré zdraví a k tomu hodně štěstí  přeje Květa Udržalová 

Mikulášská nadílka 
 

V neděli 4.12.2016 se konala Mikulášská nadílka 
v kulturním domě. Čekání na Mikuláše dětem i 
rodičům zpestřila svým vystoupením taneční 
skupina Malinky a pak už přišel ten se strachem 
očekávaný okamžik nadílky. Letos si Mikuláš s 
sebou přivedl anděla a dva pekelné pomocníky.  
Zdá se, že u nás máme hodné děti, protože podle 
posledních zpráv si čerti nikoho neodnesli a 
naopak všechny děti dostaly dobrůtky.  
Tak děti, jen tak dál, ať to za rok zase dobře 
dopadne. 
 
 

Ochutnávka vín 
 
Další příjemnou tradiční akcí v naší obci se stala 
ochutnávka vín. Letos proběhla 3.12.2016  a 
návštěvníci měli možnost ochutnat z výběru 
moravských vín. 
Jak už je dobrým zvykem k vínu patří i dobré 
jídlo, které bylo zajištěno formou rautu a dobrá 
zábava, o kterou se postarala hudební skupina 
J.G.Dix.  
Dle ohlasů návštěvníků se letošní ochutnávka 
vydařila, takže se milovníci vína mohou těšit na 
další setkání s vínem, které proběhne na jaře. 
                          (-l.j.-) 
 

 
 Punč podle Zdeny 

 

1l červeného (bílého) polosuchého vína, 
1/2l vody, 2,5 - 3 dl rumu, hřebíček, celá 
skořice, 250g krystalového cukru, 
pomeranč, citron 

Do nádoby dáme vařit vodu, polovinu 
cukru, koření. Chvíli povaříme, přidáme 
víno, zahřejeme, karamel, který uvaříme z 
vody a zbylého cukru (nesmí být příliš 
tmavý - asi jako koupené světlé karamely), 
nakonec rum. Pozor: karamel může 
vyprsknout, nejdříve ztvrdne, ale potom 
se rozpustí. Přidáváme jej dokud je teplý. 
Punč zahřejeme těsně pod bod varu.  
Horký podáváme, dle chuti si každý může 
přidat citrónovou nebo pomerančovou 
šťávu/i obě/.  
 

 

 

 

Tyto šťávy nevaříme spolu s punčem, 
protože se nesnáší s obyčejným rumem.  
Poměr jednotlivých surovin si může každý 
stanovit dle své chuti. 
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