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Slovo úvodem …
Ten vánoční čas dočkali jsme zas …
Rok se s rokem sešel a nastává vánoční doba a konec roku, kdy rekapitulujeme, co nám letošní rok dal a vzal.
Každý z nás zažil mnoho dobrého a radostného, ale i těžké chvíle, které s sebou život bohužel přináší. Uběhl
další rok z času, který je nám vyměřen. Čas je pomíjivý, co se dnes zdá jako nesmírně důležité, časem
zapadne a život jde dál. Čas je léčivý, co se dnes zdá tragické a bolestivé, dokáže čas zahojit nebo alespoň
zmírnit. Čas nám dává velké příležitosti, které více či méně využijeme. Čas je hlavně spravedlivý, každému
z nás vyměřuje stejně, všichni máme čas a prostor prožít ho užitečně.
Přejme si proto k Vánocům i do nového roku klidný a pokojný čas prožitý ve spokojenosti s rodinou a
přáteli, v radosti s dětmi, prožitý ve zdraví a v dobré kondici a s vírou, že vše, co nás čeká, je správné a že to
zvládneme.
Děkuji všem, kteří pomáhají a podporují naši obec, všem, kteří přispěli k rozkvětu a upravenému vzhledu
vesnice a v neposlední řadě patří velké DÍKY mým spolupracovníkům na obci!
Jaroslava Filipová, starostka

Ze zastupitelstva …

Rekapitulace roku 2021

Výstavba připojení nového vrtu HA-4
Průběžně jsme vás informovali o postupu prací na
realizaci stavby. Práce pokračují, bohužel vzhledem
k nepříznivému počasí se termín dokončení v roce
2021 nepodařilo dodržet. Práce budou ukončeny
v roce 2022, jakmile nastane vhodné počasí.
Finanční zajištění akce je vícezdrojové – část je
zafinancována z vlastních zdrojů – aktuálně je
proplaceno 1 137 622 Kč. Je aktivováno čerpání
úvěru pro dofinancování akce od České spořitelny
a.s. Úvěr je ve výši 1 000 000 Kč, úrok 1,65 %, tj.
celkem 42 000 Kč. Splácení úvěru bude po dobu 5 let
částkou 16 394 Kč měsíčně.

Odpadové hospodářství
•

zřízení malé kompostárny
Intenzivně jednáme o zřízení a vybudování
prostoru pro ukládání biologicky rozložitelného
odpadu. Místo v areálu AGRO VYSOČINA Bystré
(místo bývalé váhy) je geodeticky zaměřeno a je
podepsána smlouva o koupi této lokality. Rovněž
materiál na vybudování – prefabrikované panely
jsme již zakoupili. S projektantem je domluveno
vypracování zadávací dokumentace pro územní řízení
a realizace tak bude moci proběhnout na jaře 2022.
•

nové vyhlášky
Od roku 2022 dojde ke změně v legislativě
odpadového hospodářství. Zastupitelé proto schválili
dvě nové vyhlášky - Obecně závazná vyhláška
obce Hartmanice č. 01/2022 o stanovení
systému odpadového hospodářství a Obecně
závazná vyhláška obce Hartmanice č.02/2022 o
místním poplatku za provoz systému

shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Bohužel jsme byli nuceni vzhledem k nákladům,
které obec vydává za likvidaci odpadů, přistoupit ke
zvýšení ceny za svoz odpadů, cena se navýší o 100
Kč, tedy na 600 Kč.
Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu činily 187 057 Kč.
Vydělíme-li náklady počtem přihlášených osob 290 +
29 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a
rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba, dostaneme se k číslu 586,39 Kč.
Výpočet je kalkulován podle roku 2020, je reálný
předpoklad, že v letošním roce 2021 jsou náklady
zase vyšší.

Územní plán
Zpracování územního plánu firmou SURPMO Hradec
Králové – 1. etapa je ukončena. Zhotovitel předal
požadované doklady dle smlouvy. Náklady na
vypracování byly ve výši 127 050 Kč, z toho dotace
Pardubického kraje činila 88 900 Kč. V příštím roce
proběhne projednávání územního plánu s dotčenými
orgány a veřejné projednávání s občany obce. Do
konce roku 2022 by měl být územní plán finalizován.

Těžba dřeva v obecním lese

Po celý rok probíhala těžba dřeva v obecním lese a
následný úklid klestí. Celkový zisk činí 163 291 Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří se účastnili brigád na
úklid lesa. V příštím roce je záměr v této činnosti
pokračovat a určitě opět nabídneme občanům
palivové dřevo k vlastnímu využití.

Provoz vodovodu a ČOV - vodné, stočné

Této oblasti se zastupitelé věnují velmi intenzivně
a trvale. Nejedná se pouze o dokončení stavby
napojení vrtu HA4, ale i o běžný provoz a údržbu,
vzorkování, vykazování dat na dotčená ministerstva a
vše další, co se týká provozu vodovodu a ČOV.
Na tomto místě patří velké poděkování panu
Jaroslavu Drašarovi a Petrovi Drašarovi, kteří se o
bezpečný provoz celoročně starají. Velmi odpovědně
každý
den
kontrolují
stav
technologií,
aby
nedocházelo k poruchám. Jsou vyškoleni v obsluze a
tato jejich „nenápadná“ činnost zajišťuje, že jako
uživatelé nepociťujeme žádné nedostatky (nebo zcela
minimálně a na nezbytně nutnou dobu).
Větší problém nastává při kalkulaci nákladů.
Dlouhodobě řešíme finanční plnění fondu oprav a
s tím související cenu za vodné a stočné. Tak jako u
všech energií (elektřina, plyn) tak i u vodného a
stočného dojde bohužel ke zvýšení ceny. Zvýšení
opět vychází z nákladů, které na provoz ČOV a
vodovodu vydáváme. Po dlouhých diskusích a
podrobných kalkulacích výpočtu ceny pro vodné a
stočné podle cenových předpisů rozhodli zastupitelé
pro rok 2022 o zvýšení ceny za vodné na 38,50 Kč
vč. DPH a stočné na 39,60 Kč vč. DPH. Navýšení
oproti roku 2021 je tedy o 9,90 Kč. Je jisté, že
taková opatření jsou velice nepopulární. Věřte, že
k této změně jsme přistoupili neradi, ale bohužel
celková situace je velmi nepříznivá.
Zde bychom ještě chtěli apelovat na občany, kteří
se neozvali po pololetním vypořádání vodného a
stočného, aby kontaktovali obecní úřad a vyzvedli si
svoje přeplatky za 1. pololetí.

•

•
•
•

•
•

Kultura v obci

I přes covidová opatření se život v obci nezastavil
a v netradiční podobě se uskutečnilo Velikonoční
tvoření v podobě připravených balíčků, rodinné
Ukliďme Česko a čarodějnická hra pro děti, která byla
nachystána pro všechny na hřišti.
Ve chvílích zklidnění epidemie jsme doháněli
slíbené akce, proběhla ochutnávka vín, Cyklohrátky,
vyrazili jsme do Kutné Hory a na pěší výlet na
Svojanov. V létě vznikly na pískovišti hartmanského
hřiště krásné hrady v rámci soutěže Nej hrad z písku.
V září jsme se setkali na víkendovém festiválku
LIPOHRANÍ, v říjnu jsme přivítali malé občánky a
společně malovali na kamínky. Pobavili jsme se na
Donaha! V Městském divadle Brno a bohužel už opět
netradičně rozsvítili vánoční strom.
Na konci roku se můžete těšit na 11. ročník
Silvestrovského pochodu a večerní promítání na návsi
rekapitulující všechny jmenované akce.
Děkujeme všem, co při přípravách i samotných
akcích pomáhali. Těšíme se na další společná setkání!

Úprava a rekonstrukce potoka

V první polovině roku probíhalo jednání s majitelem
vodního toku LESY ČR, Oblastní ředitelství východní
Čechy. Hlavním bodem jednání byla zásadní
připomínka k projektové dokumentaci. Jednalo se o
záměr zrušit oba rybníčky v obci – u Králů a
„Bohoušák. Zastupitelé trvali a trvají na zachování
obou vodních nádrží. Na to majitel - LESY ČR navrhl
zachovat rybník „Bohoušák“ a zrušit rybník
u Králových. Na rekonstrukci rybníčku „Bohoušák“
navrhli spoluúčast SUS Polička a obec. V březnu se
vyjádřila projekční kancelář LHProjekt a.s. Brno a
Lesy ČR tak, že se realizace projektové dokumentace
pozastavuje a přerušují se práce na jejím zpracování.
Důvodem je komplikovaná projednávání s vlastníky
pozemků ohledně udělení souhlasů s realizací a
výkupem pozemků potřebných k realizaci.
Tyto souhlasy mají vliv na rozsah zpracovávané
projektové dokumentace. Po získání vyjádření
většiny vlastníků a zejména po projednání o rozsahu
prací s obcí Hartmanice LESY ČR vydají písemné
vyjádření o pokračování a rozsahu zpracování
projektové dokumentace. Komplikované je rovněž
vybudování nového koryta potoka od hlavní silnice
(od Trpína) a napojení na stávající koryto.
Prozatím posledním krokem v této akci byla
schůzka zástupců obce a majitele potoka, ze které
vyplynulo, že majitel toku LESY ČR zajistí přesné
geodetické zaměření potoka. Na základě tohoto dojde
k dalšímu jednání s obcí a všemi pobřežníky. Akce by
měla být uskutečněna v horizontu 2 – 3 roky.

Plánované akce
•
•
•
•
•

Další uskutečněné akce
•

komunikace ke katru. Na tuto akci získala obec
dotaci z Pardubického kraje 110 000 Kč, celkové
náklady byly 289 099 Kč.
Rozsáhla rekonstrukce hygienického zázemí
v kulturním domě je také hotová, celkové
náklady byly 354 904 Kč. Obec získala dotaci ve
výši 239 945 Kč ze Státního zemědělského
intervenčního fondu ČR prostřednictvím MAS
Poličsko.
Výměny oken se dočkala Hospůdka na návsi.
Byly opraveny obrubníky u č.p. 101.
Od června do konce října probíhala spolupráce
s Úřadem práce Polička v projektu Veřejně
prospěšné práce. Děkujeme p. Bedřišce
Bergerové za odvedenou práci.
V kapli byla umístěna nová pamětní deska se
jmény padlých občanů obce v 1. světové válce.
V březnu se uskutečnil audit hospodaření
pracovnicemi kontrolního oddělení Krajského
úřadu Pardubice. Dle Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

Proběhla oprava části místních komunikací –
ke kapličce, v horní části obce k Schusterovým a
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Dokončení připojení vrtu HA4 do vodovodního
řadu a jeho zprovoznění.
Vybudování přečerpávací stanice v místě horní
autobusové zastávky pro zajištění dostatečného
tlaku vody do horní části obce.
Dokončení výstavby kompostárny.
Oprava osvětlení v kapli.
Výměna oken v budově obecního úřadu.

Ze školky …

Vánoční pozdravení ze školky

Podzim v naší školce prozářila spousta hezkých
akcí. Vesele jsme skotačili kolem školky, zdolávali
jsme slámové balíky a bojovali v povětří s létajícími
draky. Všichni společně jsme si užívali nádherné
slunečné počasí.
Podnikli jsme parádní výpravu za zvířátky do
záchranné stanice Pasíčka, kde jsme viděli, jak se
pomáhá nemocným zvířátkům. Společně jsme
prozkoumali vesmír a planety ve Hvězdárně
v Hradci Králové, zjistili jsme mnohé o pravěku při
programu poličského muzea, ale nejvíce jsme se
těšili na školku v přírodě.

Po celou dobu se o nás s láskou starala naše paní
kuchařka. Uvařila nám spousty dobrot a společnými
silami se nám podařilo upéct i chleba v opravdové
peci.

Celý podzim ve školce byl i trochu smutný,
protože spousta našich kamarádů bylo nemocných,
chodilo nás málo a školka zela prázdnotou. Skoro
všichni jsme se sešli zase až před Vánocemi. Paní
učitelky nám nachystaly „štědrý den “, zahrály
nám divadlo, měli jsme slavnostně prostřený stůl, a
nakonec přiletěl i Ježíšek a donesl nám spoustu
dárků. Nadílka byla bohatá, pod stromečkem se
objevilo lego, kočárek, spousta chytrých knih a také
pracovní panel s mnoha „udělátky“ na procvičování
našich ručiček.
Nejkrásnějším a nejhodnotnějším dárkem, který
se pod stromečkem objevil a byl adresován nám
všem, tedy i vám, byla špetka lásky a trocha štěstí.
Krásné a klidné Vánoce přejí
děti a kolektiv z MŠ

Tentokrát jsme zamířili na úplně nové místo. Byla
to hájovna v Telecím schovaná v lese s
tajemným názvem „Maděra“. Tady jsme si užili
spoustu legrace. Zkoumali jsme vodu, chodili
potokem, budovali bunkry a poznávali jsme různé
přírodniny, broučky a další hmyz. Přijelo za námi i
divadélko s pohádkou.
Poslední den zbyl i čas na poznávání okolí. Sice
jsme se v lese trochu ztratili, ale ani v těchto
chvílích nás smích neopustil. Cestu zpět jsme
nakonec našli a vrátili se na hájovnu.

Nebude-li to možné, proběhne
sbírka on-line formou (na číslo
sbírkového účtu 66008822/0800
a pokud u platby uvedete
variabilní
symbol
777955021,
bude příspěvek poukázán přímo
Oblastní
charitě
Polička).
Připraveny budou také pokladničky na vybraném
místě v obci.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 pomůže:
•
Pojďme se opět spolu zapojit do největší sbírkové
akce v republice a začít nový rok dobrým skutkem.
Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 16. ledna 2022,
v Hartmanicích se s třemi králi setkáte za příznivé
epidemické situace 7. ledna 2022.

•
•
•
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na posílení kapacity odborného týmu paliativní
péče a rozšíření území pro poskytování služeb
v rámci Domácího hospice sv. Michaela
na posílení Fondu přímé pomoci sociálně slabým
v místě působnosti OCH Polička
k vytvoření finanční rezervy pro krytí nákladů na
odstraňování následků povodní, požárů apod.
na pokrytí nákladů na přípravu a provoz Centra
duševního zdraví ve Svitavách.

Z hasičské zbrojnice …
Úspěch veteránů na Blanenské lize
Vážení spoluobčané a příznivci požárního sportu.
Naposledy v tomto roce vás informuji o dění ve
sboru dobrovolných hasičů. V minulém vydání
Hartmanského listu jsem vám zprostředkovala
informace o průběhu a výsledcích Okresní ligy
Svitavska, jak v kategorii žen, tak i seniorů.
Dnes vám, kteří máte zájem a možnost připojení
k internetu, sděluji odkaz na stránky, kde můžete
zhlédnout
videozáznamy
či
prezentace
jednotlivých soutěžních týmů. Tak tedy na
stránkách
www.youtube.com
zadejte
do
vyhledávače
„hasiči
Hartmanice“
(můžete
specifikovat kategorie a požadovaný rok – např.:
ženy Hartmanice 2021) a pak už máte možnost
vyplnit váš volný čas sledováním požárních útoků,
fotografií nebo zachycených momentů radosti a
štěstí.
Dále bych ráda přidala informaci o dalším
nečekaném úspěchu týmu v kategorii seniorů.
Hasiči z naší obce, kteří v rámci OLSY soutěží
v této kategorii, zavítali v průběhu léta několikrát
také na závody do blanenského okresu, kde

zúročili své zkušenosti a dovednosti a jejich úsilí
bylo završeno dalším úspěchem = vítězstvím.
Cenu za 1. místo v blanenské lize převzali dne
19.
listopadu
na
slavnostním
vyhlášení
v Černovicích.

Dovolte mi, abych všem sportovcům a závodníkům
ještě jednou poblahopřála a vám všem ostatním
popřála do roku 2022 mnoho úspěchů, hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví.
Jana Serafinová
Foto: Petr Serafin

Okresní kolo hry Plamen
Dne 23. října se naši mladí hasiči zúčastnili
okresního kola hry Plamen. Jednalo se o závod
požárnické všestrannosti, jenž v sobě zahrnuje
střelbu ze vzduchovky, poznávání topografických
značek, vázání uzlů, základů první pomoci, požární
ochrany a překonávání překážky po vodorovném
laně.
Všechna tato stanoviště byla umístěna na zhruba
dvoukilometrovém
okruhu
poblíž
Smolenské
přehrady u Jevíčka, které bylo také pořadatelem
tohoto závodu. Závod opět probíhal v „covidovém“
režimu, tzn. příjezd přesně na stanovený čas, po
prezenci odchod na start a po odběhnutí ihned
odjezd domů. Nutno pochválit SDH Jevíčko za
výbornou organizaci a hladký průběh soutěže.
Naši
obec
reprezentovaly
jak
v kategorii
mladších, tak i starších vždy dvě pětičlenné hlídky.

A jak se jim vedlo? V kategorii mladších soutěžilo
celkem 29 hlídek a naše hlídky byly na pěkném 12.
a druhá hlídka dokonce na 4. místě. Vítězem se
stalo družstvo SDH Janov.
V kategorii starších startovalo 38 hlídek a ani
tady se naši závodníci neztratili – hlídky obsadily
výborné 8. a opět 4. místo. Stupně vítězů zde
závodníkům utekly o pouhé dvě vteřiny. Vítězem
se stalo družstvo SDH Pomezí.
Do jarního pokračování hry Plamen si tak v obou
kategoriích odnášíme průběžné 4. místo, které se
pokusíme posunout alespoň o kousíček výše!
Závodníkům za reprezentaci děkujeme!
Za vedoucí Jaroslav Valach
Foto: Jaroslav Valach
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Myslivci …

Přehled činnosti mysliveckého spolku Trpín-Hartmanice v roce 2021

Milí čtenáři, dovolte mi popsat vám průběh
letošního roku u mysliveckého spolku. Myslivecký
rok je odlišný od roku kalendářního, ten
myslivecký začíná 1.4. a končí 31.3.
Činností mysliveckého spolku není pouze odlov
zvěře. Jde o komplexní soubor opatření pro
obhospodařování volně žijící zvěře a také
spolkové činnosti podporující tradici a zvyky
lidové kultury.
Odlov
zvěře
podléhá schválenému
plánu
mysliveckého
hospodaření
v
honitbě.
Plán
normované zvěře na letošní rok byl 12 srnců, 11
srn a 8 srnčat. Zatím je uloveno 12 srnců a 6 srn a
srnčat. Dančí zvěř, vzhledem k nárůstu stavů, se
poslední roky loví na základě nařízení odboru
životního prostředí. Bylo uloženo ulovit celkem 15
kusů, zatím jsou uloveni 3 daňci a 4 daňčata. Zvěř
černá (divočáci) se loví na základě výjimky ze
zákona. Letos zatím celkem 30 kusů. Zajíc se v
naší honitbě kvůli nízkým stavům neloví. Odlovená
zvěřina je dělena mezi lovce nebo využita na
společenské akce.
Během letošního roku se podařilo odlovit i
několik trofejních kusů. Trofeje byly vystaveny na
chovatelské přehlídce trofejí okresu Svitavy.
Ročně bývá nalezeno zhruba 10 kusů sražené
srnčí zvěře plus několik kusů posekané zvěře při
sklizni. Prevencí je instalace optických zradidel na
okraje silnic a procházení travin před senosečí. V
květnu a v červnu přicházejí na svět srnčata, která
matky srny odkládají do vysokých travin. Členové
spolku tehdy procházejí v rojnicích louky a hledají
tato odložená srnčata, aby je zachránili před
smrtícími noži žacích strojů. Na okraje luk stříkají
pachové odpuzovače, aby srny svá mláďata
odložily na bezpečnější místa.
Členové mysliveckého spolku Trpín - Hartmanice
se účastní také pravidelných brigád pro Agro
Vysočina Bystré. První brigády na začátku
mysliveckého roku se týkají sběru kamení na
polích. Cílem je zvýšení efektivity pěstování
zemědělských plodin. Část těchto plodin poté
myslivci na dalších podzimních brigádách pytlují
pro potřeby Agro Vysočina Bystré a část pytlují a
navážejí do krmelců. Tyto plodiny pak využívají v
zimním období, kdy jimi chodí do krmelců
přikrmovat lesní zvěř, která by jinak v tomto
období jen obtížně nalézala potravu jinde.
Vyvrcholení myslivecké sezony bývá na podzim a
v zimě. V podzimním období se členové spolku

sejdou na cvičné střelby. Zde lovci testují svou
mušku na létající terč, na takzvané asfaltové
holuby, a pohybující se maketu divokého prasete.
Své dovednosti pak „naostro“ prověří na několika
tradičních honech. První naháňka (loví se zejména
černá zvěř) se uskutečnila 20. listopadu a byla
velmi úspěšná. Bylo střeleno 9 prasat a 1 liška.
Další plánované naháňky jsou Štěpánská (26.
prosince) a Silvestrovská (31. prosince).
Dvakrát během roku pořádá spolek hromadné
kulturní akce. V červenci pořádá spolek tradiční
Majdalenkovou zábavu. Letošní zábava proběhla v
pátek 23. července s hojnou účastí. Zde bylo
možné ochutnat mysliveckou kuchyni a jak jinak
než z kusů odlovených ve vlastní honitbě. V únoru
se pak koná oblíbený myslivecký ples. I na něm
je možné ochutnat mysliveckou kuchyni a zkusit
své štěstí v bohaté zvěřinové tombole z místní
honitby.
V roce 2021 byl ples z důvodu protiepidemických
opatření zrušen. V nadcházející plesové sezóně,
doufejme, již proběhne ples obvyklým způsobem v
plánovaném termínu 5. února 2022 a s hojnou
účastí.
Za myslivecký spolek Trpín - Hartmanice
MVDr. Jarmila Laštůvková

Malování na kameny baví malé i velké

Z dění v obci
Vítání občánků

O podzimních prázdninách se naplnila celá hasičská klubovna i
s garáží nadšenci, kteří si chtěli pomalovat kamínek.
Do Hartmanic zavítalo i množství přespolních a výsledné výtvory
opravdu stály za to!

Třetí říjnovou neděli jsme v komorním
duchu (z důvodu epidemické situace)
přivítali mezi občany Hartmanic
10 dětí narozených v období
2017 až doposud.
K příjemné slavnostní atmosféře svým
vystoupením přispěly děti z místní
mateřské školky.

Foto: Simona Valachová

5

Kalendář událostí
26.12. 11:00
316:30
31.12.
9:30
16:30
31.12.

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

Silvestrovský pochod

náves

Silvestrovské promítání

náves
Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

15.1.

16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

29.1.
leden

16:30

Mše svatá
přednáška
Z historie Hartmanic

kaple sv. Jana Nepomuckého
KD Hartmanice
Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

12.2.

16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

12.2.

Obecní ples

KD Hartmanice

únor

Dětský karneval

KD Hartmanice
Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

únor/březen

Ať žijí husité

12.3.

16:30

Mše svatá

divadelní představení v podání Bysterského
divadelního ochotnického souboru, KD Hartmanice
Bližší informace uveřejníme před konáním akce.
kaple sv. Jana Nepomuckého

26.3.

16:30

Mše svatá

kaple sv. Jana Nepomuckého

Ukliďme Česko

Bližší informace uveřejníme před konáním akce.

26.2.

březen

16:30

Z dění v obci …
Silvestrovský pochod a speciální silvestrovské menu v Hospůdce Na návsi
Na Silvestra nás čeká již 11. ročník tradičního Silvestrovského pochodu. Tras je vymyšleno několik, konečné
rozhodnutí padne až dle aktuálního počasí.
Už teď je ale jisté, že se o nás opět po cestě postarají naši milí hospodští, kteří nám připraví občerstvovací
zastávku. Posilní nás teplou polévkou (na výběr bude kuřecí vývar nebo frankfurtská), zahřejí teplým čajem a
povzbudí pivem a rumem. Pochod můžete zakončit v Hospůdce Na návsi, kde je možnost si objednat oběd.
V nabídce je:
1. Smažený vepřový řízek (200g), bramborový salát ............... 97,- Kč
2. Svíčková na smetaně, houskový knedlík ............................. 115,- Kč
3. Vepřová pečeně se zelím, houskový knedlík ........................ 97,- Kč
4. Pečené vepřové koleno (200g), křen, chléb ......................... 89,- Kč
5. Čočka na kyselo, uzená krkovička, sázené vejce, okurka ....... 89,- Kč
Vybrané jídlo je nutné objednat do pondělí 27.12.2021 do 20:00 hodin, a to buď přímo v hospodě
u výčepu, nebo formou sms zprávy ve tvaru: Jméno, text "jídlo na objednávku", číslo jídla, počet porcí
(příklad: Karel Novák, jídlo na objednávku č.1 2x a č.4 1x) a poslat na číslo 608 463 364.
Objednané jídlo je možné sníst přímo v hospodě, nebo si jej odnést domů v menuboxu.
Jídlo si může objednat každý, tedy ne jenom účastník pochodu.

Vánoční strom
Úkol zněl jasně: Sehnat pár nadšenců a nacvičit
krátkou divadelní taškařici k rozsvěcení vánočního
stromu na motivy divadelní hry České Vánoce „Nesu
vám novinu … velikou.“ Všichni oslovení s malým či
větším nadšením souhlasili a celý listopad dvakrát
týdně docházeli na zkoušky.
Z důvodu opatření vlády nemohla být taškařice
odehrána na návsi za vaší přítomnosti. Scénku se
ale podařilo zvěčnit dalším generacím i vám. Můžete
ji zhlédnout na webových stránkách obce.
Strom jsme tak opět rozsvítili bez diváků, jen paní
starostka uvedla adventní čas krátkým slovem
z obecního rozhlasu. Tak snad za rok …

Foto: Ilona Doskočilová
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