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Informace z obce
● Sběrný dvůr je otevřen ve
středu od 16:00 – 18:00 hodin
a v neděli od 10:00 – 12:00 hodin.
● Svoz bioodpadu probíhá
v sudé pátky.
Termíny svozů:
2. 7., 16. 7., 30. 7.,
13. 8., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10.

ČERVENEC 2021 ČÍSLO 7

BLAHOPŘEJEME
Žandová Jana – 55 let
Schrőderová Světlana – 50 let

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Tomášovi
Staňkovi za finanční dar ve výši
2500,- Kč na kulturní akci pro děti.

Bombalová Josefa – 70 let
Hlavsová Kamila – 50 let

Děkujeme panu Milanovi
a Marcelce Rytířové za sladké
odměny věnované
na dětský den :)

ODEŠLI NAVŽDY

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY !!!
KONTAKT PRO REGISTRACI u zdravotní sestry na telefonu 775 054 515

Ordinační doba:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

Středa
8:00-12:00, 14:00-18:00

● 4. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku p. č. 299/1 k. ú.
Stehelčeves za cenu 60 Kč/m2.

● 8. Zastupitelé obce nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 93/1. Obec nemá zájem
pronajímat část prostoru významného pro volnočasové aktivity občanů obce.

Jiří Kabát – 88 let

Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

Pondělí
8:00-12:00, 13:00-17:00

● 3. Zastupitelé obce berou na vědomí návrh Závěrečného účtu obce Stehelčeves za rok 2020,
který bude vyvěšen na úřední desce a schválen na příštím zasedání Zastupitelstva obce.

● 7. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku části p. č. 577/5 v k. ú.
Stehelčeves za cenu 200 Kč/m2.

NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V OBCI
STEHELČEVES, ulice Hlavní 43

Úřední hodiny:

● 2. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Darovací smlouvy v částce 10.000,- Kč od společnosti
Resort Exit 21 s.r.o.

● 6. Zastupitelé obce delegují jako zástupce obce na Valné hromadě VKM, a. s. starostku obce
Petru Vagenknechtovou. Náhradníci jsou p. Libor Lesák a p. Martin Kupka.

Kontaktní údaje:

tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz

● 1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým programem.

● 5. Zastupitelé obce odkládají schválení Dohody připojení ke splaškové kanalizaci na příští
zasedání ZO.

● Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve
středu 28. 7. 2021 od 18:00,
místo konání bude upřesněno, sledujte úřední desku OÚ
a pozvánku.
● Oznamujeme občanům, že ve
dnech 16. a 18. 8.2021 bude
z provozních důvodů Obecní
úřad Stehelčeves uzavřen.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 26. 5. 2021

ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
10:00 – 13:00
13:00 – 18:00
7:00 – 10:00
10:00 – 12:00
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00

akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti

● 9. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Nájemní smlouvy na zmrzlinový stroj. Zmrzlinový
stroj vykazuje poruchu, zastupitelé pověřují p. Kateřinu Müllerovou vyřešením poruchy
zmrzlinového stroje, rozuměno, objednáním opravy.
● 10. Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím příspěvku pro terénní službu rané péče EDA
v celkové výši 30.000,- (10.000,- na klienta v naší obci).
● 11. Zastupitelé obce z nabídek na rekonstrukci pomníku Obětem 1. a 2. světové války, ul.
Hlavní vybírají nabídku od MgA. Markéty Kynclové za cenu 68.970,- Kč .
● 12. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Darovací smlouvy v částce 2.500,- Kč od společnosti
Staněkrent-Tomáš Staněk.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových sránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr. Josef Jelínek
MUDr. Yaroslav Shepelyak
MUDr. Olga Nesterenko
Pavlína Godálová, zdr. sestra

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 7/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 7. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 2021
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79. výročí vyhlazení Lidic nacisty
Po
atentátu
na
zastupujícího
německého
říšského
protektora
Reinharda Heydricha v roce 1942
byly Lidice vybrány nacistickým
vedením pro exemplární kolektivní
trest. Výběr Lidic byl náhodný,
podezření na spojení obyvatel
s atentátem bylo jen záminkou
a vycházelo z nevýznamného
a neprokázaného podezření. Došlo
k vyhlazení Lidic – srovnání obce
čítající 104 domů s 503 obyvateli se
zemí, obyvatelstvo bylo popraveno
nebo odvlečeno do koncentračních
táborů, menší část dětí byla určena
k poněmčení v Říši. Lidickou
tragédii nepřežilo celkem 192
mužů, 60 žen, 88 dětí. Po druhé
světové válce se vrátilo 143 žen a po
usilovném pátrání i 17 dětí.

ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2020/2021

Slovo úvodem
Máme za sebou další školní rok, velmi netradiční a v mnoha směrech velmi
náročný. Žáci museli většinu roku trávit na on-line výuce, kterou sice s
přehledem zvládali, ale pěvně věříme, že příští rok již opravdu bez Covidu a
naživo! V červnu jsme si užili hned několik výletů, na které jsme během roku
nemohli jet a v září se těšíme na plánovanou školu v přírodě. Proběhlo také
rozloučení s žáky 9. třídy a s předškoláky. Prvňáčci byli slavnostně pasováni paní
učitelkou na čtenáře.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za přízeň a pomoc v letošním školním
roce. O prázdniny nás bude čekat rekonstrukce družiny, malování školky a snad
se podaří dokončit i venkovní učebna. Přejeme všem dětem i rodičům krásné léto
a těšíme se opět v září.
Mgr. Aneta Zemanová

12. 6. 2021 se v Lidicích konala Pietní
akce, která se opět kvůli epidemii
koronaviru, uskutečnila v komorním
duchu.
Za naši obec položila věnec na pietní
místo místostarostka obce paní Kateřina
Müllerová.
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Školní družina
V červnu jsme se věnovali tématu Večerníček. Naučili jsme se písničky a znělky
ze známých večerníčků a psali jsme doplňovačky jmen hlavních postav. Luštili

1.třída

jsme společně večerníčkovu křížovku. Dále jsme se zabývali hrady a zámky,

V červnu jsme zavítali do našeho místního zahradnictví, kde jsme dostali

povídali jsme si o výletech, na kterých jsme byli a které hrady jsme navštívili.

dáreček – sazenice rajčátek a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o pěstování

Vytvořili jsme koláž se zámky a pověděli jsme si něco o pověstech, které se na
hradech tradují. Nyní si tvoříme prázdninový deník a vyrábíme obrázky do nové
družiny, kde o prázdniny proběhne rekonstrukce. Těšíme se na prázdniny a v září
do nové družinky.

rostlin. Šli jsme také na exkurzi do ZOO Zájezd, kde jsme na vlastní oči viděli
domácí a hospodářská zvířata. Zvířátka jsme si mohli i nakrmit. Vydali jsme se
také do záchranné stanice Aves a seznámili jsme se se zachráněnými živočichy.
Vyzkoušeli jsme si pracovní list o Avesu a nejvíce se nám líbil mluvící havran
Karel, který nás i pozdravil. Na konec školního roku jsme vyráběli třídní trička a

Mateřská škola
V tomto měsíci děti vyráběly dárky pro své tatínky, kteří v červnu slaví svůj

čekalo nás pasování na čtenáře.

svátek Den otců. Pro předškoláky je červen zpravidla posledním měsícem ve
školce. Čeká nás slavnostní rozloučení s dětmi, které budou už po prázdninách ve
škole. Předškoláci si vyrobili netradiční tablo, na kterém místo fotografií, jsou
autoportréty dětí. Tablo je vystaveno v parčíku před školkou v Dřetovicích. Na
rozloučenou jsme se domluvili na akci Noc předškoláků ve školce. Někdo už se
těší a někdo si musí dodat ještě trochu odvahy. Než půjdeme spát, čeká nás
ještě dobrodružná výprava za pokladem. Blíží se léto a děti se těší na prázdniny.
Ve školce strávily s kamarády hezký, i když díky covidu neúplný rok. Doufejme,
že ten příští bude už bez překážek.
Tradičně, netradičně ve Stehelčevsi ...
A je tu konec školního roku, pro některé už posledních pár dní ve školce, dny
bezstarostného života, her a zábavy. Jako každý rok tak i letos si nenecháme
ujít tradiční Rozloučení s předškoláky, které bude probíhat na školní zahradě v
neformálním duchu. Děti mají pro rodiče připravené krátké pásmo písniček a
říkanek, zástupci obce předají dětem drobné dárky, na památku děti dostanou
trička, šerpy Předškolák 2021 a krásnou kytičku. Na závěr celé akce si společně
opečeme špekáčky a prožijeme báječné odpoledne. Přes prázdniny si trochu
odpočineme, naberemu sílu a 1. září se opět sejdeme i s novými dětmi. Přeji vám
všem krásné prázdniny, pohodové dny plné sluníčka, odpočinku a relaxace.

2.–3.třída
Ani v červnu ve druhé a třetí třídě

Za školku Katka Müllerová

nechyběla Centra aktivit tentokrát na
téma HURÁ DO PŘÍRODY. Podnikli jsme
spoustu výletů. Šli jsme ze Zvíkovce na
Krakovec. Ušli jsme 12 kilometrů a
přebrodili neuvěřitelných 27 cest přes
potok, zdolali jsme horu Říp a byli jsme
se podívat v pražské ZOO.
Ve zbylém čase už si ve třídě užíváme
volnější režim a hrajeme různé zábavné hry, do kterých se s námi s radostí
pouští i naše paní asistentka. :)
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Lidický pohár 2021
4.–5.třída
V červnu jsme se zabývali v centrech včelou medonosnou. Hledali jsme informace
o životě včel a výrobě medu. Dozvěděli jsme se, jak vypadá úl a kdo v něm žije.
Vyráběli jsme také totem včelí královny. Poslední školní týden jsme měli projekt
na znamení zvěrokruhu. Dozvěděli
jsme

se

znameních

vše
a

o

jednotlivých

vyrobili

jsme

si

magnetky na ledničku. Zavítali jsme
také v posledním měsíci na výlet do
ZOO Praha. Měli jsme krásné počasí
a stihli jsme vidět skoro všechna
zvířata! Odvážlivci se dokonce svezli
lanovkou. Na závěr jsme si nakoupili
hodně zmrzliny a hodně plyšáků. =)

2. stupeň
Na závěr školního roku využili žáci
možnost vyrazit na výlet. Cílovým
místem, podle plánu, byl Národní
hřebčín v Kladrubech nad Labem.
Expozicí a kočárovnou nás provedla
energická průvodkyně, která se
zaujetím popisovala zajímavou a
obsáhlou historii hřebčína až po
současnost. Samozřejmě největším lákadlem byly stáje, kde jsme si
prohlédli nejen plemenné hřebce, ale volný stájový prostor, kde
odpočívaly klisny s hříbaty. Seznámila nás s chodem celého areálu, s
přilehlým učilištěm, kde mají milovníci koní možnost studovat a
zároveň se starat o kladrubské koně. Také nám popisovala průběh
kočárových exibicí, které se pravidelně pořádají a při kterých
ukazují práci až s čtrnáctispřeží. Kladrubský kůň je chován a

19. června se naši starší žáci pod
vedením trenérů L. Kozáka
a P. Mouchy zúčastnili nejstaršího
turnaje v českých zemích, Lidického poháru. Výborně připravený
turnaj, první po covidových problémech trápilo snad jen obrovské
vedro. Po semifinálové výhře nad
silným týmem Lhoty 3:0 jsme nastoupili do finále proti Slovanu
Kladno. Náš tým, výrazně nejmladší ze všech zúčastněných se
sice statečně rval, ale proti soupeři
neměl moc šancí i kvůli úzkému kádru. Prohra 0:4 přesto znamenala
nádherné 2. místo a naše Bára Dvořáková byla pořadateli vyhlášena
nejlepším hráčem turnaje.
Není nutné vyzvedávat jednotlivce,
všichni hráli jako tým a to hodně
za hranicemi svých možností, ale
přesto 2 jména Lukáš Krejcar
a Zdenda Veselý, věkem hráči starší
přípravky, ukázali svou kvalitu.
Svou vůlí a bojovností upoutali zá-

jem činovníků OFS a nám dokázali,
že si svou nominaci plně zasloužili.
Finálový zápas byl zároveň posledním zápasem našich děvčat
Báry Dvořákové a Verči Lapáčkové, obě dívky dostaly ceny. Verča, jako kapitán týmu pohár za

druhé místo a Bára individuální
ocenění. Za těch 8 let, která nám
děvčata věnovala, jim poděkoval
předseda klubu V. Kaválek a předal
jim dary výboru SK. S přáním všeho krásného se připojili i trenéři.
Děvčata potom poděkovala za
krásné roky v barvách klubu, kde
díky své houževnatosti a pracovitosti nakoukly i do reprezentace
středočeského kraje.
Nejen jim, ale všem hráčům, kteří
se turnaje zúčastnili, patří mé poděkování a hluboký obdiv.
Trenér mládeže SK Stehelčeves
Láda Kozák

prochází výcvikem hlavně za účelem kočárového sportu.
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Ve 3 týdnech už je patrné tmavší peří

V Zoo se vylíhli malí sýčci
Sýček obecný je malý druh sovy
s ohromným areálem rozšíření. Ten
zahrnuje celou Evropu krom Skandinávie, severní Afriku, blízký Východ a Asii až po Korejský poloostrov. U nás je ale velmi vzácný
a v současnosti v ČR hnízdí jen asi
100 – 200 párů. Má to tak nahnuté,
že se v roce 2018 stal Ptákem roku
a o jeho budoucnost jsme se velmi
báli. O to je jeho úspěšný odchov
významnější! 12. května jsme totiž
na svět přivítali 4 malá sýččata.
Inkubace vajec probíhala v budce
přímo ve voliéře.

pírko, které bude podrobené
genetické analýze v laboratoři.
Díky tomu zjistíme pohlaví
jednotlivých zvířat. To nám potom
pomůže najít budoucí partnery
a vytvořit páry.
Sýčci obecní bývali v české přírodě běžnou sovou. Jsou to stvoření
nadmíru zvědavá a vše neznámé
rádi zkoumají. Traduje se, že dříve
přilétali k oknům pokojů, kde se zapalovala svíčka pro umírající. Tak
vzniklo známé „sýčkování“ – sýčci
byli považováni za posly smrti.

Mláďata vyfocená 12. 6.

Samice
snesla
v polovině dubna
c e l k e m
6 vajec, z nichž se
jedno
ukázalo
jako neoplozené.
Jedno mládě brzy
po
vylíhnutí
u h y n u l o
(v přírodě se tak
děje běžně), ale
jeho čtyřem sourozencům se daří více
než dobře a denně
přibývají na váze.
Jen ty vykulené výrazy jim zůstávají.
Po týdnu jsme
malým
sýčkům
nasadili kroužky,
abychom je mohli
snáze identifikovat.
Ve dvou týdnech
věku už mláďata přicházejí
o jemná bílá pírka a začínají se
objevovat tmavá, která pak budou
mít v dospělosti. Peří je pro ptáky
samozřejmě velmi důležité, ale
i chovatelé se z něj dozví mnoho zajímavého. U sýčků totiž není
možné poznat pohlaví na základě
vnějších znaků a je proto nutné
malým sovičkám vytrhnout

10

Kroužkování jednoho z mláďat

Ve skutečnosti pravděpodobně pouze zkoumali plamínek svíce, který
jim přišel zajímavý. Dnes je počet
sýčků tak nízký především kvůli
změně v hospodaření v zemědělské krajině. Mozaikovitou zemědělskou krajinu s množstvím malých políček a pastvin nahradily
rozsáhlé monokultury a pro

mrňavé sýčky je obtížné obstarat
si v takové „džungli“ potravu.
Tou jsou zpravidla menší hlodavci, ale může to být i větší hmyz.
Přejme tedy sýčkům vše dobré
a ať jejich houkání zní nocí i nadále.
Text: Daniel Koleška
Foto: Jitka Jonáková
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Dětský den 27. 6. 2021
Po dlouhém covidovém kulturním půstu naše obec opět ožívá akcemi.
Rozvolnění jsme odstartovali Dětským dnem konaným na hřišti SK.
Účast byla hojná a bylo moc prima vás všechny vidět :)
Rádi bychom touto cestou poděkovali ZOOparku Zájezd a především
všem dobrovolníkům, kteří s akcí pomáhali včetně našich hasičů, kteří
přĳeli s cisternou a příjemně nás osvěžili.
Díky vám všem, protože - bez vás - by to nešlo!!

ČERVENEC 2021 ČÍSLO 7

Významné osobnosti naší obce
František KOTLÍN
Za starostování rolníka Václava
Beneše se stal obecním strážníkem
František Kotlín, 28letý truhlář,
původem z Písku. Bydlel v čp. 181
na cestě k Homolce. Byl členem
Sokola, aktivně se podílel na
sokolských cvičeních a akcí
konaných touto organizací se
zúčastňoval i v době, když už
aktivně cvičit pro svůj zhoršující se
zdravotní stav nemohl.
Funkci
obecního
strážníka
zastával od roku 1910 do 1. srpna
1935, kdy pro stále větší neduhy,
které byly důsledkem zranění
z první světové války, musel

12

předčasně odejít do penze již v 53
letech v hodnosti nadstrážníka.
V roce 1925 pomáhal starostovi
a vyšetřovací komisi při zajištění
místa a vyšetřování vraždy Marie
Vojníkové v naší obci.
Jako obecní strážník sloužil vždy
spravedlivě a občas přivřel oko
nad nějakou klukovinou, ale měl
vždy respekt, jak u dětí, tak
u dospělých a neváhal podat
i pomocnou ruku. Své povinnosti
plnil vždy, ale byl „lidský“.
Zemřel 21. dubna 1948 ve věku
66 let.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Zajímavá místa v obci - Vodní nádrž, požární nádrž - koupaliště
Novák Josef čp. 34
Tatíček Jaroslav čp. 208
Bassel Ladislav čp. 156
Kolářík Václav čp. 43
Janoušek Jaroslav čp. 191
Ludvík František čp. 145
A Průša Josef, stavební referent
a vedoucí této stavby, který
tento seznam pořídil. Skromně se
napsal na poslední místo, měl
by však být první.

Počátkem 50. let minulého století
začali uvažovat zastupitelé obce
nad vybudováním nádrže pro
požární bezpečnost v naší obci.
Bylo rozhodnuto o výstavbě na
hřišti Sokola vedle budovy MNV
a v roce 1951 uvolněno na
přípravné práce, které pak
probíhaly v akci 5M, 50.000 Kčs.
1952 - Na vodní nádrži se
pracovalo po celé léto a větší část
prací je již hotova. Nejvíce hodin
na stavbě nádrže odpracovali tito
občané:

Upravovalo se i okolí nádrže
a bylo rozhodnuto, že bude užíváno i jako koupaliště. Byly postaveny převlékárny a 27. června
1954 bylo slavnostně otevřené
nové koupaliště (požární basen).
Pořadatelem slavnosti byl MNV
spolu se všemi složkami NF. Za
MNV promluvil s. Zelenka Václav, který ve své řeči zmínil se
o výstavbě naší obce dříve a nyní,
obec dělala dříve jen to, co bylo
nezbytně nutné, ale mnoho toho
nebylo. Teprve od roku 1948, od
nastoupení soudruha Josefa Průši

do MNV se u nás buduje jedno za
druhým. Děkuje s. Průšovi i všem,
kteří se podíleli na stavbě tohoto
krásného koupaliště. Kdybychom
s. Průšu neměli, mnohé bychom
neměli. Radost v očích našich dětí,
nechť je ti odměnou s. Průšo.
Dále promluvili zástupci ONV
Kladno, s. Formánek a s. Burgr.
Uznali ve své řeči potřebu rekreačního střediska v naší obci, neboť na Kladensku jest podobných
málo, a i oni se zmínili o zásluhách
s. Průši.
Po proslovech a přestřižení pásky
s. Průšou, předává tomuto s. Zelenka dar místní tělovýchovné
jednoty Sokol, mramorové sousoší
Toman a lesní panna s nápisem:
Za budovatelské úsilí v obci věnuje
s. Průšovi SOKOL 27.6.1954.
Soudruh Průša pohnut děkuje za
krásný dar a děkuje i všem svým
spolupracovníkům. Tím byl akt
otevření koupaliště ukončen a přítomní odešli na bývalé letní cvičiště
FDTJ, kde provedlo členstvo místního, buštěhradského, dokeského
a pražského Sokola ukázky cviků
prostných i na nářadí.

Nádrž má hodnotu 1.500.000 Kčs
staré měny a spotřebováno bylo
250q cementu, 220m2 říčního písku, 350m2 kamene a 4.400 kamenných kostek.

a posléze i kiosek a celý objekt byl
hojně využíván jak na trénování
mladých hasičů v požárním sportu,
tak dospělými hasiči, ale i pro setkávání občanů.

V lednu 1955 bylo na koupališti
(kluziště), instalováno prozatímní
elektrické osvětlení, v listopadu
pak řádné, dle předpisů úředních.

Konala se zde Posezení při muzice,
kde hrály kapely z obce i okolí,
oslavy MDD, pálily se zde čarodějnice, promítání letního kina
a další akce.

Koupaliště ale oficiálně fungovalo
jen několik let, pak byly prostory
využívány hlavně hasiči, ale na
vlastní nebezpečí se zde koupalo
stále. Na přelomu století naši
hasiči zbudovali sociální zařízení

I dnes tuto nádrž využívají občané,
a hlavně děti, jako volnočasovou
zónu. Do své správy objekt převzal
opět obecní úřad.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Tůma František čp. 28
Ptáčník Josef čp. 127
Řánek Bohumil čp. 138
Hrdlička Václav čp. 142
Moravec Josef čp. 73
Hošek Rudolf čp. 201
Čibera Václav čp. 205
Novák Josef čp. 40
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Z kuchyně našich babiček

DRŠŤKOVÁ POLÉVKA Z HUB
Na sádle zpěníme jemně nakrájenou cibuli, přidáme hladkou mouku a uděláme zlatavou jíšku. Když je jíška
téměř hotová přidáme 2 stroužky česneku utřeného se solí, a chviličku ještě smažíme. Pak přidáme lžíci sladké
papriky a lžičku kmínu, promícháme a vše zalĳeme zeleninovým vývarem.
Na lžíci sádla zpěníme cibulku a přidáme nakrájené houby, nejlepší je masák, hlíva ústřičná nebo václavka,
můžeme použít i holubinky. Vše chvíli podusíme a přidáme k připravenému základu a společně povaříme až
houby změknou. Dochutíme solí, pepřem a jemně mnutou majoránkou.

PLNĚNÉ ŽAMPIONY
Připravíme si přibližně stejně velké žampiony, očistíme je, vylomíme nožky. Ty nakrájíme na plátky a podusíme
na oleji, kde jsme nechali zpěnit cibuli, přidáme kmín. Když jsou kousky hub poloměkké, přidáme na malé
kostičky pokrájený měkký salám nebo špekáček (asi stejné množství jako hub), 1 papriku nakrájenou na kostičky
a přidáme 2 vejce, osolíme a opepříme. Touto směsí naplníme kloboučky žampionů, které vyskládáme do
zapékací mísy vytřené máslem a vysypané strouhankou. Žampiony zasypeme strouhaným sýrem (ementál)
a dáme zapéct na 15-20 minut do trouby na 160-180°C. podáváme s bramborem a zeleninovým salátem.

PEČENÉ NOVÉ BRAMBORY SE SÝREM
Malé nové brambory dobře omyjeme, osušíme a dáme do pekáčku na sucho. Pečeme v troubě do změknutí.
Mezitím si připravíme přeliv z brynzy nebo balkánského sýru tak, že sýr jemně nadrobíme, přidáme jemně
sekanou pažitku a dobrou smetanu. Vše dobře promícháme, můžeme i rozmixovat, ale není nutné. Upečené
brambory dáme na talíř, přelĳeme zálivkou a podáváme se zeleninovým salátem.

KOLÁČE S TVAROHEM A JAHODAMI
Do mísy připravíme ½ kg polohrubé mouky, 3 polévkové lžíce pískového cukru, špetku soli, přidáme 3 žloutky,
kvásek z ½ kostky droždí a s vlahým mlékem vše promícháme, pak přidáme 10 dkg rozpuštěného másla
a zaděláme těsto, které bude hladké a nebude se mám lepit na misku. Necháme kynout asi 40 minut.
Rozděláme si 1 tvaroh (250g) s 1 vejcem a 2 lžícemi cukru. Omyjeme a necháme okapat jahody
Když je těsto vykynuté, rozdělíme na 4 díly a uděláme si z každého dílu bochánek, který na plechu rozprostřeme
do tvaru koláče tak, aby těsto bylo tenké a okraje byly vyšší. Okraje potřeme rozšlehaným vejcem, do středu
dáme ¼ tvarohu a rozetřeme po koláči. Tvaroh poklademe malými nebo kousky velkých jahod. Jahody jemně
poprášíme cukrem a dáme péci do vyhřáté trouby. Z této dávky jsou 4 koláče, vždy 2 na plech.
DOBROU CHUŤ!
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Doplňovačka
V tajence najdete název místa v našem katastru,
správné řešení pak v dalším čísle našeho zpravodaje
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Lidoop
Opravářská dílna
Poskytovatel telefonního připojení
Zvýrazňovat kontury
Zlozvyk týkající se nehtů
Okouzlovat
Strom domovem ve Středomoří
Reprezentační dům hlavního města Prahy
Obec v okrese Kutná Hora
Řešení doplňovačky z čísla 6/2021 – místo v naší obci
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