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Mnoho krásných a spokojených chvil
v příjemné atmosféře Vánoc,
hodně pracovních i osobních úspěchů, a především pevné zdraví v
novém roce 2021
Vám přeje
starosta obce Vrančice
Jiří Sláma

Mikulášská nadílka na Čertovském kopci¨
Bohužel letošní nadílku jsme vzhledem k vládním nařízením byli nuceni zrušit. Velice nás to mrzí a
doufáme, že příští rok si to s dětmi užijeme naplno.

Rozsvícení vánočního stromečku
Letos bohužel bez pozvánky pro všechny, abychom neporušovali žádná vládní nařízení, jsme na první
adventní neděli rozvířili vánoční stromeček u obecního úřadu. Poděkování patří paní Prokopové,
která stromeček věnovala ze své zahrádky, aby dělal parádu v letošním trochu smutném adventním
čase. Další poděkování patří samozřejmě i těm, kteří stromeček připravili krásně nazdobili.
Večerní procházkou ke stromečku si tak můžete zpříjemnit dlouhý zimní večer v adventním čase
J. Slámová

Novoroční výstup na Vraneč
Po loňském pátém úspěšném výstupu na vrchol Vranče Vás všechny opět zveme na

“Novoroční výstup na vrchol Vranče“
Neváhejte a vydejte se 1.1.2021 na příjemnou novoroční procházku. Po Silvestru Vám určitě
zpříjemní začátek nového roku. S sebou si nezapomeňte vzít dobrou náladu, pořádné boty a teplé
oblečení na sebe.
Ještě upozorňujeme na stále platící vládní opatření a to především, povinnost nosit roušky a dodržovat
rozestupy 2 m. Prosíme vás o dodržování.
Za Spolek Vranč J. Slámová

Setkání u stromečku
V podvečer 23.12.2020 Vás zveme mezi 17-18. hodinou na večerní procházku. Letos
jsme si bohužel nemohli pro vás připravit žádné divadelní představení, a tak Vás
alespoň zveme, vydejte se na večerní procházku ke stromečku, poslechnout si koledy
a načerpat trochu vánoční atmosféry. Můžete si odnést Betlémské světýlko, které pro
vás budeme mít připravené.
Apelujeme na Vás, co se týče vládních nařízení, nezapomeňte si vzít roušku a mít na
paměti dodržovat rozestupy,
Za Spolek Vranč J. Slámová

Upozornění
Upozorňujeme všechny, kteří využívají horní cesty do Milína, že silnice se v zimě neudržuje. Je velice
náročné zvláště při špatných povětrnostních podmínkách a větších sněhových přívalech tuto cestu
udržet průjezdnou. Prioritou v zimním období je udržovat hlavní příjezdovou cestu do obce. Zároveň
vás žádáme, abyste neparkovali, svá auta na veřejných plochách a nekomplikovali tak protahování
silnice.

Odpady
Opětovně vás žádáme, abyste do nádob nevhazovali odpad, který tam nepatří. Na každé nádobě je
uvedeno co do ní patří a co ne. Respektujte to prosím. Dále vás žádáme, abyste neodkládali odpad
mimo nádoby, odložením odpadu mimo nádoby zakládáte černou skládku za což hrozí nemalá
pokuta.

Nápoj pro zimní večery
Suroviny

1 l vody
6 hřebíčků, kousek celé skořice
1 sáček černého čaje
1 sáček mátového čaje, cukr dle potřeby
0,5 l červeného vína
0,25 l rumu nebo vodky
citronová šťáva nebo plátky z chemicky neošetřeného citronu
Vodu s kořením přivedeme k varu, odstavíme a vhodíme sáčky s čajem, přikryjeme pokličkou a
necháme zhruba 4-5 minut vyluhovat. Sáčky a koření vyjmeme, přidáme víno, rum nebo vodku
a cukr dle chuti. Znovu zahřejeme skoro až k varu, ale nevaříme. Přidáme citronovou šťávu nebo
plátky citronu do sklenic a ihned podáváme. Pokud nepotřebujeme celou dávku najednou, tak si
jen uvaříme čaj s kořením, které po vyluhování vyjmeme a odebíráme si podle potřeby. Přidáme
alkohol a zahřejeme až skoro
k varu po jednotlivých porcích.

Gratulace
Hezkou písničku jsme v prosinci na rádiu České Budějovice objednali pro paní
Novákovou ze Životic Dodatečně se k přání všeho nejlepšího připojujeme i my.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

S přáním klidných a spokojených vánočních svátků
se s vámi letos loučíme a
přejeme Vám do nového roku 2021
hodně úspěchů, zdraví a pohody.

