Recept na vánoční punč
Letošní rok nám bohužel nepřál setkání u Rozsvěcení vánočního stromku ani vánoční
koncert v kapli.
Nemohli jsme si dopřát ani tradičního punče. Provoňme si tedy advent punčem, kterým si
zpříjemníme chladné a dlouhé večery. Zahřeje nás na těle i na duši…
Receptů je nespočet, tak aspoň jeden z nich.
500 ml červeného vína
200 ml rumu
750 ml slabého čaje
140 g cukru
3 pomeranče
1 citron
2 hřebíčky, kousek skořice
Uvařený slabý čaj oslaďte, smíchejte s pomerančovou a citronovou šťávou a přiveďte
k varu. Pak přilijte rum s vínem a přidejte koření. Punč opět zahřejte až k bodu varu. Horký
nalévejte do nahřátých sklenic.
A k tomu něco z historie punče.
Málokdo by hádal, že punč byl původně vařen v Indii. Námořníci Britské Východoindické
společnosti jej v 17. století dovezli do Evropy a jeho obliba se začala rychle šířit i do dalších
zemí. Samotné slovo punč, v hindštině panča, znamená pět. Původní nápoj se totiž zhotovoval
z pěti přísad – alkoholu, vody, cukru, citrónu a koření či čaje.
Magda Glancová

Tříkrálová sbírka 2021
Pandemie covid-19 zasáhla každou oblast života a
promítla se i do naší dlouholeté tradice koledování.
Osobní koledování se proto kolem 6. 1. 2021 bohužel
neuskuteční.
Jak bude sbírka u nás probíhat:
- fyzicky koledovat nebudeme
- v polovině prosince (15. 12.) se spustí stránky www.trikralovasbirka.cz
- přispět bude možné do virtuální kasičky (preferujeme - dar bude možné posílat
adresně Charitě Zábřeh, tím že dárce uvede PSČ své obce); nebo může dárce poslat
dárcovskou sms: DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777
- požehnání domovů K+M+B+2021: požehnané křídy budou k dispozici v kostelích.
Kdo bude chtít…
- může si vzít křídu a svůj domov si označit
- může nabídnout druhým, že jim domov označí - tuto aktivitu neorganizujeme, ale
navrhujeme; lidé mohou posloužit těm, kteří se pro křídu sami dostat nemohou, ale požehnání
by rádi měli (křídy budou v kostelích k dispozici již o vánočních svátcích)
Děkujeme všem dárcům a přejeme krásný a požehnaný Advent.
Jana Skalická
koordinátorka Tříkrálové sbírky 2021
e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
Informace k Tříkrálové sbírce naleznete také na stránkách obce: www.hrabisin.cz

Odpadové hospodářství 2021
Prodej ročních známek byl zahájen
v prosinci 2020. Cena zůstává stejná. Lze
zakoupit i na poště PARTNER Hrabišín.
Na svoz 18. 1. 2021 musí být
popelnice označeny novými ročními
známkami

Informace z obce
Informujeme
občany,
že
všechny místní poplatky bude
možné z technických důvodů
platit až od 1. 2. 2021
V lednu lze zakoupit pouze
známky na vývoz komunálního
odpadu.
Majitelé bankovní karty Poštovní
spořitelny a ČSOB mohou
BEZHOTOVOSTNĚ
všechny
platby, včetně stočného, hradit na
poště PARNTER Hrabišín.
K provedení
platby
nutno
předložit číslo účtu, částku a
variabilní symbol. Tyto údaje
naleznete na webových stránkách
obce
www.hrabisin.cz,
sekce
obecní úřad – bezhotovostní
platby, nebo se informujte
u referentek obce.

Malá popelnice – roční poplatek 1.000,- Kč
Velká popelnice – roční poplatek 1.700,- Kč
Termíny svozu komunálního odpadu
v roce 2021:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

4.1.; 18.1.
1.2.; 15.2.
1.3.; 15.3.; 29.3.
12.4.; 26.4
10.4.; 24.4
7.6.; 21.6.
5.7- bude upřesněno, 19.7.
2.8.; 16. 8.; 30.8.
13.9.; 27.9.
11.10.; 25.10.
8.1.; 22.11.
6.12.; 20.12.

Svoz plastů a kartonových obalů vždy každý poslední čtvrtek v měsíci:
28.1.; 25.2.; 25.3.; 29.4.; 27.5.; 24.6.;
29.7.; 26.8.; 30.9.; 28. 10. bude upřesněno;
25.11.; 30.12.

Inzerce
Nabízím profesionální péči o Vaše
chodidla u vás doma.
MOBILNÍ PEDIKÚRA v Šumperku a okolí
přístrojová – suchá pedikúra
(vhodná i pro diabetiky)
- šetrné ošetření otlaků, zrohovatělé
kůže, prasklin, kuřích ok, zarůstajících
nehtů
provozní doba dle objednávek
objednat se můžete na tel.: 603 506 642
www.pedikurasumperk.cz
Zuzana Genčurová
jsem členkou České podiatrické
společnosti z. s.
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