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Vážení čtenáři!
Letošní letní čas je v nenávratnu. Léto se
s námi rozloučilo několika krásnými dny,
kdy se ještě dalo naposledy posedět před
domem a těšit seze slunečních paprsků.
Bylo báječné a já tímto děkuji našemu
laskavému spoluobčanu, že pln ohledů
nám tyto poslední krásné dny, sobotu
i neděli, opakovaně zpříjemnil celodenním,
uchu
lahodícím
a veselým
zvukem
cirkulárky. Konečně, proč by to dělal
v týdnu, kdy má na to dost času, když může
nám všem otrávit víkend? Již máme čas
podzimní a před domem již sedat
nebudeme.
V dnešním čísle našeho zpravodaje se
krátce ohlédneme za uplynulým časem
a především za zářijovou, velice hezkou
akcí, kterou bylo Pohádkové posvícení.
Tento den vám chceme připomenout řadou
fotografií, které Vás na chvilku do dění
přenesou.
(pokračování na následující straně)
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Provozní doba kadeřnictví na OÚ
Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
po tel., dohodě ve všední dny i po 17. hod,
popř. sobota a neděle
Tel.: +420 720 323 737
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Náš obdiv mají všichni aktéři, kteří této události věnovali svůj volný čas. A bylo ho hodně!
Ať to bylo pečení koláčů (mimochodem báječných!), vzorná obsluha stánků, kde v publiku
sklízela jen samou chválu za své bramboráky paní Pilařová s paní Kalenskou, která zase
sytila hladové dobrou klobáskou či v dalších stáncích, kde bylo vzorně postaráno o žíznivé.
Nesmíme zapomenout ani na příjemnou hudbu, která nám odpoledne i večer příjemně
zpestřila.
Obdiv mají samotní herci a smekáme před těmi, kteří vše dokázali vymyslet a také
zrealizovat. Pan Vancl Josef a pan Stránský Petr jsou ti, kteří v tom mají prsty, ale hlavně
nápady.
Protože vím, jaké to je něco zajišťovat, tak před nimi smekám. A již dnes se těšíme na to,
co nového pro nás na příště vymyslí, aby nám bylo v tom shonu a starostech, které nám život
přináší, zase trochu veseleji. Moc Vám za Váš um děkujeme.
A ještě jednou děkujeme Vám všem, kteří jste pro nás tak hezký den připravili.

Posvícenský průvod.

Jedna z mnoha zábavných scének.

Foto: B. Stránský

-2-

Foto: B. Stránský
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Obec a okolí v obrazech
Posvícení 2013

Pečení posvícenských koláčů.

Posvícenská scénka.

Foto: B. Stránský

Foto: B. Stránský

Autorky posvícenských koláčů.

Podávalo se výborné jídlo.

Foto: B. Stránský

Foto: B. Stránský

Povodeň

Obsluha stánku.

Foto: B. Stránský

Odstraňování následků povodně.

-3-

Foto: J. Suchý
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VÁŽENÍ RODIČE,
využijte nabídky místní těl. jednoty pro Vaše děti!
Od konce září začíná pravidelné cvičení v tělocvičně.
Pokud máte zájem, a chcete, aby Vaše dítě mělo dostatek cíleného pohybu, najde ho
v našem sportovním zařízení, pod vedením zkušených cvičitelů.
Těšíme se na ně.

nejml. žactvo 3-6 let

Cvičební rozvrh
PO 16,30 – 17,30

cvič. D. Stránská

žákyně

ÚT 17,00 – 18,00

J. Stránská, D. Prokopová

žáci

PÁ 17,00 - 18,00

J. Šáfr, Jar. Janák

Srdečně zve výbor TJ.
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Okénko do historie
Návrat do dětství a vzpomínky.
Najdete se?
Uhodnete, v kterém roce byla fotografie
pořízena?

Na bližší informace se těšte v příští
čísle.

Z minulého čísla
Na fotografii byl zobrazen dům ak.
malíře Šturmy, který stál na místě
dnešní křižovatky u hospody.

Tip na recept:
Smažené krevety a kousky zeleniny v
hladkém těstíčku
Ingredience:
krevety 200 g
treska bílá 200 g
cibule 220 g
lilek 200 g
brambory 220 g
žampiony 210 g
paprika 250 g
olej 500 g
žloutek 2 ks
voda 100 ml
mouka hladká 100 g
Omáčka :
víno mirin 30 g
sójová omáčka 54 g
zázvor 3 g
petrželka - nať 10 g

Příprava:
Žloutky z 6 vajec s cukrem a trochou vody
vymícháme do pěny, přidáme vyšlehané bílky
a ořechy s moukou a s práškem do pečiva.
Těsto dáme na vymaštěný a pomoučený plech.
Náplň: pořádně vyšleháme 3 celá vejce,
přidáme krystalový cukr, vanilkový cukr a kakao.
Uvaříme na hustou kaši, necháme vychladnout.
Vmícháme do másla rozmíchaného s
cukrem.Těsto rozřežeme na 3 díly - na spodní
dáme džem a třetinu náplně.
Postup opakujeme a koláč natřeme zbytkem
náplně, posypeme mletými ořechy a ozdobíme.

Foto: Jan Suchý
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