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O B Č A S N Í K 

2. Číslo 

I.ročník 2010 

  Výtisk zdarma 

 

 
 
 
Vážení občané 
 
Pro velký ohlas občanů se vám dostává do rukou druhé 
vydání osečnického zpravodaje, kde Vás informujeme o 
chodu naši obce. Děkujeme za příspěvky, bez kterých by se 
naše drbna neobešla. Některé články byly otištěny i v 
regionálních novinách Orlický týdeník. Máme radost, že se v 
naší obci stále něco děje a doufáme, že nám zachováte 
přízeň a případně přispějete i do dalších vydání. 
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Kronika obce Osečnice 

Obec Osečnice ve 2. Polovině 19.století  

(Vybráno z obecní kroniky - O.Rousek) 

Po roce 1850 je představeným obce Václav Kubec. Školu obec nemá, 
vyučovalo se po chalupách. Roku 1854 se vyučovalo v chalupě čp.57 a 
majitelka jeho vdova Marie Duzbabová dostává na vytápění světnice 4 
sáhy dříví. 
V roce 1850 obecní „představenstvo“ žádá o vyzdvižení šenku od 
Josefa Tomáše, hostinského čp.1 a doporučuje otevření hostinské 
živnosti v čp.48 u Jos.Rozinka. Druhá živnost hostinská povolena 
skutečně v čp.48 roku 1854. 
Představený hlásí podkrajskému úřadu, že v obci je 6 žebráků, kteří se 
sami nemohou uživiti. 
Představeným obce v roce 1861 uvádí se Josef Rozinek čp.48 a v roce 
1864 zvolen za představeného Jos.Šmída. V roce 1864 podpisuje 
představený obce protokol o povolení stavby k čp.60 pro Václava 
Kubce. V roce 1866 povolena stavba čp.61 Františku Zounarovi a dáno 
povolení k přestavbě čp.41. 
Stav dobytka v obci dne 15.2.1862 : 1 hříbě, 2 kobyly, 4 valaši, 6 volů, 
48 krav, 9 ovcí a 12 koz, žádní vepři. 
2.srpna 1867 zmařen byl větší díl úrody krupobitím. Téhož roku obec 
podává žádost o připojení k Rychnovsku. 
Do 20.ledna 1877 bylo velmi krásné počasí, poměrně teplé a bez 
sněhu, takže děti chodily bosy do školy.Poté krutá zima s velkými 
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závějemi. Téhož roku vyskytlo se velké množství housenek bechyně 
velkohlavé. 
Jelikož hospodářský rok 1879 byl velmi málo úrodný, byla v roce 1880 
v obci i okolí veliká bída. Bramborů se sklidilo méně než se nasázelo a 
tak mnozí zdejší obyvatelé jedli pouze 1x za den. Z veřejných sbírek 
obdržela obec 70 zlatých a 4hl bramborů. V roce 1877-78 byla velmi 
tuhá zima. Sněhu přes 1,5m a závěje až 3-4m vysoké. Při sčítání lidu 
podle stavu ke dni 31.prosince 1890 bylo zjištěno všeho obyvatelstva: 
337, z toho 334 Češi a 3 Němci. Mužů 154, ženy 183. Všichni jsou 
náboženství římskokatolického. V obci jest 61 obydlí. 
V roce 1892-93 byla velmi tuhá zima. Mrazy v lednu až -25°, závěje 4-
5m 
POZNÁTE  TUTO USEDLOST ?     ( odpověď v příštím vydání) 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA       
V roce 2010 se narodili: 
 
Tomášová Kristýnka 18.5.2010 
Neugebauerová Anežka 21.6.2010 
 
 

               VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  - Josef Bolehovský 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2010 
Volba starosty 

V České republice se budou konat v podzimním období  15.a16.října 
komunální volby, kdy nově zvolení zastupitelé zvolí své starosty . 
V malých obcích je naprosto jednoznačné, že občané, kteří se vzájemně 
znají a také osobně znají svého kandidáta, volí osobnosti, nikoli 

jednotlivé politické strany. 

 
Hlasování a sčítání hlasů 

 
Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. 
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké 
sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy 
pro kandidáta. 
 
Další podrobnosti 
Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek (HL), na kterém 
jsou všechny kandidující strany. 
Počet odevzdaných HL  se nezjišťuje, jejich počet okrsková volební 
komise nikam neuvádí. 
 
Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (je to 
uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný. 
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Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se 
započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících 
pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu): 
 
Když volič označil jednu stranu a nic jiného: 
hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až 
do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí. 
 
Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty: 
hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až 
do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí a k 
původnímu označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží. 
 
Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran 
(jedné nebo více stran kromě označené strany): 
hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu 
ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od 
prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě 
označených). 
 
jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran: 
hlas se započte každému označenému kandidátu. 
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  PROJEKTY OBCE  
Elektrocentrála 

V srpnu zakoupila Obec Osečnice elektrocentrálu za finance z 
dotačního programu Mikroregionu Rychnovska.  

 

Vytvoření pracovních příležitostí  

Obec Osečnice uzavřela v červnu s pracovním úřadem v Rychnově nad 
Kněžnou dohodu o zaměstnanosti, za účelem vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšnýyh prací  a poskytnutí příspěvku 
na jejich vytvoření. Volná místa jsme obsadili od 1.7.2010 v počtu dvou 
zaměstnanců na plný prac. úvazek a jeden zaměstnanec na poloviční 
úvazek. Zaměstnanci provádějí údržbu obecních budov, pozemků aj. 

 
Územní plán 

Obec Osečnice nechá vypracovat nový územní plán, který pořídí 
částečně z dotačního programu Královéhradeckého kraje, kterou již má 
na účtě (100.000,-Kč ), z dotačního programu rozvoje venkova Sdružení 
SPLAV a částečně z rozpočtu Obce Osečnice. 
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 Vyzíváme tímto občany, kteří mají ve vlastnictví pozemky, aby si včas 
rozmysleli jejich zanesení do územního plánu jako stavební parcelu. 
Veškeré přípravy budou projednávány na veřejných zasedáních 
zastupitelstva.  

 

 

Dětské hřiště 

V červnu Obec Osečnice zažádala  z  Programu rozvoje venkova, 
Sdružení SPLAV  o dotaci na Dětské hřiště – místo pro volný čas všech 
generací a o dotaci na územní plán obce Osečnice. Žádost je ve 
schvalovacím řízení na Regionálním odboru SZIF v Hradci Králové.  

Byl zpracován projekt dětského hřiště a je k nahlédnutí na O.Ú.v 
Osečnici v úředních hodinách. 

 Návrh dětského hřiště vychází z požadavku na vytvoření herní plochy 
pro věkové kategorie dětí 0-6 let a 6-14 let, dále pak vybudování 
zázemí pro společenská setkávání občanů obce.  

Kompozice návrhu je jednoduchá, založená na kontrastu trávníkových 
ploch, mlatového povrchu,dlažby a práce s terénem. Důležitou roli 
budou hrát kvalitně řemeslně zpracované herní prvky. 
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Na nejvyšší terase je u jižní stěny budovy navržena zpevněná plocha 
s mobilním grilem a dřevěným altánem, jehož střecha bude tvořena 
dřevěnými latěmi na způsob pergoly. Tento typ střechy je účelově 
navržen proto, aby se předešlo poškození altánu během zimních 
měsíců způsobené pádem sněhu ze střechy. Ochranu před deštěm 
poskytne odnímatelná impregnovaná plachta. 

 V obdélníkovém prostoru vymezeném budovou je navrženo posezení 
pro hry i pro běžný odpočinek. Budou zde umístěny dvě lavice, stůl, 
tabule na psaní a odpadkový koš. Příjemný stín zajistí výsadba 
solitérního javoru horského v blízkosti plochy.  

Horní terasa bude výškově oddělena svahem sklonu 1:2 do kterého 
bude umístěna nerezová skluzavka a schodiště z pažených stupňů 
s rampou pro kočárky.  

Na spodní výškové úrovni bude do trávníku vemknuta mlatová plocha 
napojená na přístupovou cestu. Budou zde umístěny herní prvky pro 
věk 0-6 let.V pásu trávníku bude umístěn motorický chodník a skákací 
disky na pružinách pro starší věkovou kategorii dětí. 
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AKCIČKY NAŠICH SPOLKŮ 
Branný den – SDH Osečnice 

5. června začal po dlouhém deštivém období krásný sluneční den, který 
jako by objednal místní hasičský sbor v Osečnici. Pořádal totiž již 
tradiční branný závod pro děti. Letos se sešel rekordní počet dětí nejen 
z Osečnice , ale i ze širokého okolí. 

 Před samotným závodem se děti sešly  ve staré škole, kde kreslily 
obrázky s hasičskou tématikou. Poté vyrazily po dvojicích na krátkou 
trasu obcí. Po cestě závodníci nacházeli dopisy s úkoly s hasičskou 
tématikou, na kontrolách dokazovali své znalosti ze zdravovědy, 
přírodovědy. Vyzkoušeli si první pomoc na figuríně, běh s hasičskou 
přilbou a hasicím přístrojem.  

Po skončení závodů byli všichni obdarováni pěknými cenami. Děti si 
pak  v příjemném stínu pergoly vyslechly pěkné povídání  o tom, jak si 
mají čistit zuby s názornou ukázkou na figuríně žirafy.  

Odpoledne si na místním hřišti mohli všichni přítomní, mladí i staří 
vyzkoušet jak se spojují proudnice, nasazování sacího koše, stříkání ze 
džberové stříkačky na cíl, motání hadic, atd. 
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 Místní hasičský sbor připravil pro všechny velmi příjemný a poučný 
den a tímto jim děkujeme a také všem sponzorům, kteří svými dary 
potěšili všechny závodníky. 

 

Hasičské desatero 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen 
povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, 
nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 
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3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně 
nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě 
zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i 
duše. 

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď 
se jich povznést. 

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, 
šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale 
zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. 

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli 
dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo 
usmířil. 

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, 
že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale 
zařízení, jahož odznak nosíš. 

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak 
budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. 

 
Letní Silvestr – SDH Lomy 

10.července 2010 se opět na Lomech konala slavnost zimních 
radovánek v létě - Silvestr. Zúčastnilo se ho 200 lidí. K poslechu a k 
tanci zahrála skupina Combi. Oslava začala v 19 hodin a trvala do 
ranního kuropění. Hasiči z automobilového závodu Kvasiny přivezli 
jako každý rok pěnový sníh, na kterém si užili nejen malí ale i velcí. V 
dobových kostýmech na starých upravených lyžích se prováděla 
pozemní akrobacie. Jako záchranný vůz byla přistavena těžká technika 
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na prohrnování LKT 81. Bohatá tombola a půlnoční ohňostroj překulil 
oslavu do dalšího dne. 

Pohádková Osečnice 

V sobotu dne 3.7.2010 připravily Osečnické ženy pro děti POHÁDKOVOU 
OSEČNICI. 

Několik pohádkových zastávek, kde děti plnily jednoduché úkoly 
odstartoval Kašpárek ( L. Abrahámová ), andělíček (I. Vernerová), 
pomoc s přebíráním uvítala Popelka (V. Štěpánková).  
 
U Zangeů pod podezdívkou vyhlížel netrpělivě dědeček a babička  
(J. Krulich a H. Smažíková) svého Budulínka, aby se mohl povozit 
lyštičce na ocásku. 
 
 Osvěžení limonádou v teplém počasí děti jistě uvítaly v hospůdce Pod 
čertovou skálou ( H. Mičkechová) a dále pokračovaly rovnou do pekla 
k čertům ( P.Štěpánek a J.Zange).  
 
Z pekla vedla cesta na louku kolem Ohnivce ( J. Hrdinová) rovnou do 
náručí loupežníka ( K. Smažík), který střežil cestu ke Zlatovlásce 
(L.Staňková), kde se děti mohly povozit na koni.  
 
U perníkové chaloupky si musely vylovit od čarodějnice (D. Hamerská) 
z košíku perníček.  
 
U rybníka potřeboval vodník (l. Hejzlar) pochytal rybky a v cíli čekala 
Sněhurka (M.Samková)na své trpaslíčky. 
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Osvěžení u baru zajistila Jana Tomášová a dobrou baštu připravil 
Martin Mičkech. 
 Pohádkovou Osečnicí  prošlo na 40 dětí, a spokojenost prozradili jejich  
rozzářené  tvářičky plné úsměvů. 
  
Všem, kteří nám pomohli s organizací moc děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci příští rok.  
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ZAHRÁDKÁŘI 
 

Výbor organizace měl již od počátku roku 2009 napilno, neboť 
připravoval na 24.leden zahrádkářský ples. Kromě organizačních 
záležitostí bylo třeba zajistit tombolu, která by činila alespoň 100 cen. 
Nakonec se díky štědrým sponzorům podařilo získat 148 pěkných cen.  
I když nebyla účast příliš vysoká, ples byl přesto vydařený a výdělečný. 

Dne 12.září jsme uskutečnili poznávací zájezd. Prvním městem, které 
jsme navštívili, byly Radvánovice u Turnova, kde je přírodní zábavný 
dětský areál s názvem Šťastná země. Tam si přišly na své zejména děti, 
které vyzkoušely neobvyklé prolézačky, zúčastnily se různých soutěží, 
změřily si svou sílu a chuť k jídlu v pojídání švestkových knedlíků. Další 
zastávkou byl hrad Kost, který jsme si prohlédli. Naše cesta 
pokračovala do České Skalice, kde jsme zhlédli výstavu jiřin a taneční 
vystoupení souborů z Čech a Polska. Zájezd jsme zakončili dobrou 
večeří v Osečnické hospodě. 

Na rok 2010 plánujeme přátelské posezení členů Svazu zahrádkářů 
v Osečnici  a poznávací zájezd. 
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ „ OSEČNICKÝ SUD“ 

 

Tento turnaj vznikl roku 1996 po rekonstrukci místního volejbalového 
hřiště. Jeho název je odvozen od hlavní ceny – sudu piva, který 
sponzoruje Obec Osečnice.  

Rebyla uskutečněna základě státní dotace firmou Kerson.  Spočívala ve 
výstavbě betonového věnce kolem hřiště, zpevnění podloží a navezení 
antuky. Terénní úpravy spočívaly v osázení obrubníků kolem hrací 
plochy, vysvahování terénu a obnovy oplocení. 

Turnaj vznikl ve spoluprácui obecního úřadu a firmy Beta Agry 
Černíkovice. Již od začátku se turnaje  zúčastňovaly družstva hrající na 
úrovni okresního přeboru a obdobných soutěží. Tím byla zajištěna 
poměrně vysoká úroveň volejbalu, která se udržuje dodnes. Počet 
družstev se pohyboval v rozmezí od 5 – 11, což byl extrém, který bylo 
nutno řešit odehráním části turnaje na kurtech ve Skuhrově nad Bělou. 
Vzhledem k potížím s občerstvením a zázemím se počet ustálil na 5 
družstvech, který je zvládnutelný. 

Tento turnaj je již pevně zakotven ve volejbalovém kalendáři okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Po skončení turnaje bylo posezení s hudbou. 

 

Odstraněno: konstrukce 

Odstraněno:  na
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CO VY NA TO ?  
Klid v obci 

Neděle je den, kdy si každý rád odpočine před pracovním týdnem. 
Někteří z nás ovšem i v neděli vezmou pilu, sekačku a jiné hlučné 
nástroje k úpravě svých pozemků a neberou ohled na ostatní občany. 
Rád i bychom Vás tímto požádali, abyste  tyto práce, pokud to jen 
trochu bude možné, přesunuli na jiné dny a užili si  nedělní klid v obci.  

Co vy na to? 

     Odpady 

Zkusili jste si někdy spočítat, jak dlouho používáte kelímek od jogurtu 
než ho vyhodíte? Kolikrát použijete igelitovou tašku, než skončí v koši? 
Plasty se objevují v našem životě stále více a více. 

„Podíl plastů v komunálním odpadu se neustále zvyšuje. Největší podíl 
v plastech představují PET lahve. Naštěstí se materiál, ze kterého jsou 
vyrobeny, dá velice dobře recyklovat.  

Recyklace znamená, že vracíme do surovinového oběhu materiály, 
které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů,“ T.Pešek, 
regionální manažer společnosti ECO-COM, zabývající se tříděním a 
recyklací odpadu. 
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20 kusů dvoulitrových lahví váží přibližně 1 kg. A co se dá z 1 kg 
vytříděných PET lahví vyrobit? Například 4 pěkná trička nebo 1 svetr 
z umělého vlákna. Z 1,5 kg PET lahví se vyrobí fleesová bunda a ze 2 kg 
náplň do spacího pytle. Domů si můžeme pořídit koberec 
z recyklovaných PET lahví. Na výrobu jednoho metru čtverečního se 
spotřebuje 60 kusů PET lahví. 

Co vy na to? 

!!!   ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEVYVÁŽELI ODPAD ( ZE 
ZAHRADY, SKLO I JINÉ) NA CIZÍ POZEMKY !!! 

Pamatujte na to, že zákon o odpadech má svůj sazebník 
pokut!!! 

 

VODOVOD 

Řada našich občanů se ptá, proč se cena vody u nás stále navyšuje. 

Pro představu uvádíme, že stanovená cena se skládá z těchto nákladů. 
Cena je orientační za rok 2009. 

- Elektřina                                                                        110 000Kč 

- Mzda               (2000,-Kč měsíčně hrubá mzda )      24 000 Kč                       

- OHGS- vzorky vody min.6xza rok                              73 000Kč 
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- Platba za čerpání podzemní vody                             39 000Kč 

- Provozní náklady- opravy, materiál, úprava vody  60 000Kč 

Prodaná voda za rok 2009                  16 000m³ 

Příjem za prodanou vodu                  230 000Kč ( tato suma je tvořena ½      
za 12Kč/m³ a druhá ½ za 15Kč/m³ ) 

  Výdaje za provozování vodovodu    306 000Kč 

Po vrácení DPH dělá schodek 60 000Kč, to je suma, kterou obec 
přispívala v roce 2009 na provozování vodovodu. Dále jsme povinni 
brát v úvahu Plán financování obnovy vodovodu, který vychází 
z celkové životnosti vodovodu. Pro období 2009 – 2013 je tato částka 
178 000Kč/ rok. 

Je stanovená cena dostačující? Navýšením na 20Kč/m³ se příjmy a 
výdaje prozatím vyrovnaly, ale na obnovu vodovodu rezerva zatím 
nevzniká.                                

Co na to naše děti? 

Zamysleme se nad tím, jestli dále provozovat vodovod a sehnat 
kvalifikovaného pracovníka, který bude mít plný plat nebo zda 
pronajmout vodovod jinému správci a pobírat nájem?! Vaše názory 
na téma vodovod si rádi vyslechneme na veřejné schůzi. 



 

 

[21] 

 

Požadavky na odpovědného zástupce k provozování 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
 
Osoba musí být autorizována dle zákona o chemických látkách 
č.356/2003 Sb. 
Platný zdravotní průkaz 
 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově 
zaměřeném na vodovody a kanalizace nebo v příbuzném oboru a má 
nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace, jedná-li se o 
nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo 
kanalizace 
Osoba bude provozovat vodovod v souladu s platnými předpisy a 
provozním řádem tak, aby byl bezpečný , plynulý, hospodárný a kvalita 
distribuované vody odpovídala stanoveným limitům. 
U jímacích studen udržovat vnitřek čistý, bez vegetace a jejich nejbližší 
okolí musí být pravidelně sekáno 
Pravidelně 1x měsíčně vizuálně kontrolovat stav všech jímacích objektů 
a ochranného pásma 1.stupně 
Pravidelně 2x za rok kontrolovat dodržování všech omezení 
hospodářské činnosti na území ochranného pásma 
Zaznamenávat 1x měsíčně odečet vodoměru na vodojemu 
2x ročně sledovat jakost surových vod v objektech S-2 a S-5 v rozsahu 
Fe, NH4,NO3 a dále bakterií koliformních, fekálních koliformních, 
psychrofilních, mezofilních a enterokoků 
2x ročně u OS-1 ve stejném časovém období sledovat jakost surové 
vody v rozsahu shodném se studnami S-2 a S-5, navíc analyzovat As. 
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Pozvánka 
Spolek žen v Osečnici vás srdečně zve na 

 
KTERÉ SE BUDE KONAT 

 
NA SÁLE V OSEČNICKÉ HOSPODĚ 

K TANCI A POSLECHU VÁM ZAHRAJE  
 „ S T A V O S T R O J K A „ 

 
Obec Osečnice vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U 
Pro Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV 

Sbíráme letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkoviny, 
prostěradla, ručníky, záclony, Látky (min. 1m², prosíme, nedávejte 
odřezky a zbytky látek) , domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky 
(vše nepoškozené), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, 
obuv (veškerou, nepoškozenou) 
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ: vždy v pondělí a středu od 23.8. do 15.9.2010 

od13.00  do 17.00 hodin 
Věci dejte prosím zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem před vchod do školy. 
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Osečnická hospoda Vás srdečně zve na 

             

 

OTEVŘENO: 
 PÁTEK 11 °°  -  24°°  

             SOBOTA  11°°  -  OD 20°°TANEČNÍ ZÁBAVA S TOMBOLOU            
      NEDĚLE  11°°  -  24°°                                                          
      PONDĚLÍ 11°° -   OD 20°°  ZLATÁ HODINKA S TOMBOLOU 

 
 

Po oba večery hraje skupina „COMBI“ 
Před hospodou budou pouťové atrakce pro děti i 

dospělé 
 

Přijďte se pobavit, zatancovat a ochutnat 
posvícenskou kačenu a jiné tradiční posvícenské 

pokrmy. 
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Okénko našich babiček 
 
Těžké placky 
 
 Půl dávky vařených a půl dávky syrových brambor nastrouháme 
najemno. Přidáme vejce, sůl, hladkou mouku a utvoříme těsto, ze 
kterého tvarujeme silnější placky. Pomoučené placky pečeme nasucho 
při 150°C dozlatova. Upečené placky rozkrojíme a pomažeme 
přeškvařeným máslem se solí. Vhodné s bílou kávou. 
 
 
Rychlé rumové pralinky 
 
Vezmeme dutou čokoládovou figurku, ukousneme jí hlavu a dolijeme 
až po okraj rumem. Neskladujeme a rovnou konzumujeme! 

P.S.A pak že pečení zabere hodně času. 

PŘEJEME DOBROU CHUŤ 
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