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Informace z obce
● Připomínáme občanům, že na
Obecním úřadě můžete platit
i bezhotovostně (kartou).
● Sběrný dvůr bude od 7. 4.
otevřen také ve středu od
16:00 – 18:00 hodin.
Otevřeno zůstává i v neděli
od 10:00 – 12:00 hodin.
● Od pátku 9. 4. začíná svoz
bioodpadu. Svozy budou probíhat opět v sudé pátky. Kdo
je přihlášen ke svozu a ještě
nemá známku na rok 2021,
vyzvedněte si ji v úředních
hodinách na OÚ, jinak Vám
nebude odpad svezen.
Termíny svozů : 9. 4., 23. 4.,
7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.,
2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář.
Kontaktní místo - Buštěhrad,
pobočka České pošty,
Kladenská 271/12, 273 43
Sčítací komisař pro obec
Stehelčeves - Kateřina Vorlíčková,
číslo průkazu 90-08-10861

BLAHOPŘEJEME
Zázvorková Vlasta – 60 let
Vyhnálek Petr – 55 let
Honzík Antonín – 90 let
Vydrová Květuše – 60 let
Beranská Julie – 50 let

● Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu
21. 4. 2021 od 18:00, místo konání bude upřesněno, sledujte
úřední desku OÚ a pozvánku.

Dejmová Anna – 65 let

● Kontejner na velkoobjemový
bioodpad je přistaven před OÚ.
Bude zde k dispozici do konce
dubna.

● Sčítání lidu, domů a bytů
2021 začíná o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021
do 11. 5. 2021.

ODEŠLI NAVŽDY
Každý má možnost sečíst
se do 11. 5. 2021 online
prostřednictvím elektronického
formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci.

● Očkování psů proběhne
12. 5. 2021 od 15:00 – 16:30
hodin před KD ve Stehelčevsi.

Karel Souček – 76 let
Porazil Václav – 88 let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 4/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 4. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 4. 2021
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 17. 2. 2021
● 1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
● 2. Zastupitelé obce berou na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené starostkou
obce dne 21. 1. 2021.
● 3. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku p. č. 299/1 k. ú.
Stehelčeves za cenu 120 Kč/m2.
● 4. Zastupitelé souhlasí s aktualizací dokumentu Statut sociálního fondu a zásady hospodaření
s fondem a s navýšením jednotlivých příspěvků. Příspěvek na stravování bude navýšen
o 10,- Kč, stejně tak budou upraveny dary při životních a pracovních výročích (50 let - 1600,-;
55, 60, 65 … 800,-, Kč; odchod do důchodu 1500,- Kč), poslední úprava se týká příspěvku na
penzĳní připojištění (příspěvek 300,- Kč za předpokladu, že zaměstnanec spoří minimálně
500,- Kč).
● 5. Zastupitelé souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s útulkem pro psy ForDogs, z. s.
● 6. Zastupitelé souhlasí s umístěním AlzaBoxu v obci a s uzavřením Smlouvy o nájmu.
● 7. Zastupitelé souhlasí s umístěním Z-boxu a s uzavřením smlouvy pro umístění Z-boxu
a spolupráci při jeho provozování.
● 8. Zastupitelé nesouhlasí s Návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodou o umístění stavby č. IV-12-6027147_ČEZ. Navrhují jednorázovou náhradu ve
výši 1200,-Kč za bm.
● 9. Zastupitelé souhlasí s uzavřením VPS o poskytnutí dotace s SDH.
● 10. Zastupitelé souhlasí s uzavřením VPS o dotaci s SK Stehelčeves.
● 11. Zastupitelé souhlasí s uzavřením VPS o poskytnutí dotace se Zooparkem Zájezd.
● 12. Zastupitelé souhlasí se zahájením příprav na rekonstrukci hasičské zbrojnice. P. Voch
a p. Vagenknechtová zahájí jednání s velitelem hasičů o požadavcích na rekonstrukci
hasičárny a přípravu studie a projektové dokumentace.
● 13. Zastupitelé schvalují vstup obce do svazku DSO Kladensko, zakladatelskou
smlouvu a stanovy.
● 14. Zastupitelé ukládají p. Vochovi a p. Vagenknechtové vypracování aktualizace
Strategického plánu rozvoje obce Stehelčeves z roku 2018. Aktualizace bude předložena
zastupitelům ke schválení nejpozději na zasedání v červnu 2021.
● 15. Zastupitelé souhlasí návrhem Kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na
p. p. č. 803/1 v k. ú. Stehelčeves.
● 16. Zastupitelé souhlasí návrhem Kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na
p. p. č. 803/4 v k. ú. Stehelčeves.
● 17. Zastupitelé souhlasí se stavbou „Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves - I. Etapa“.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových sránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
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ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2020/2021

Milí čtenáři,
máme tu další měsíc a další lockdown. Řekli byste, že to pro nás nemůže být již nic nového,
vždyť v tomto režimu žijeme střídavě již rok! Kam jsme se my všichni posunuli od minulého
března, kdy jsme poprvé zkoušeli zapnout kamery a vidět se s našimi žáky on-line až po
dnešní den, rok od vypuknutí pandemie, kdy už se on-line výuka stala běžnou součástí našich
dnů. Byla to nová situace pro nás pro všechny a museli jsme si začít zvykat, tenkrát jsme
ještě netušili na jak dlouhou dobu.
Minulý měsíc však přinesl něco zcela nového a to: ”ONLINE ŠKOLKU”. Při plošném zavření
všech školek ani předškolní vzdělávání neuniklo povinné distanční formě. A tak si novou roli
musely rychle osvojit i naše paní učitelky ze školky, společně s nimi děti i jejich rodiče.
Toto číslo Školáčka bude tedy věnováno pouze Mateřské škole. Pojďte se podívat, jak to
všichni zvládají!
Mgr. Aneta Zemanová

JAK TO VIDÍ PANÍ UČITELKY:
Káťa:
On-line výuka ve školce? Nepředstavitelné že? I pro mě to tak bylo, já a technika to úplně
nejde dohromady, ale říkám si “holka, co tě nezabije to tě posílí” a opravdu je to tak. Vzala
jsem to jako výzvu, že se naučím zase něco nového.
Děti máme rozdělené do menších skupinek a každá se setkáváme ve sdíleném prostředí na
Googlu se svou skupinou každý den, někdo dopoledne, někdo odpoledne. Vybíráme témata,
která máme důkladně připravená. Většinou na 14 dní si zvolíme
téma, na kterém s dětmi pracujeme. Do aktivit zařazujeme
hudební chvilku, logopedické hrátky, matematické představy,
rozvoj všeobecných znalostí a pracovní nebo výtvarné činnosti.
Tento způsob výuky je náročný na přípravu učitelky a já
paradoxně nejvíc pracuji o víkendu, abych měla vše připravené
na další týden. Procházkou pak roznesu dětem materiály a
dárečky za jejich úspěchy. Do on-line školky jsem zapojila
celou rodinu např. v úterý při hudební chvilce mi manžel se
synem dělali pro děti prezentaci hudebních nástrojů (kytara a
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bicí) :) Podle zpráv od dětí, rodičů a prarodičů vím, že je on-line školka baví a každé ráno se
nemohou dočkat až se uvidíme. Já se nejvíc těším na to, až se budeme moci setkat ve
školce i s ostatními kamarády a aby jim to nebylo líto, tak i pro ně společně s kolegyněmi
připravujeme zajímavé úkoly jako např. hudební stezku s hádáním malovaných písniček.
Jana:
Nedovedla jsem si představit práci s dětmi z MŠ formou on-line výuky. Říkala jsem si, že
rodiče mají dost starostí se školáky a že tato forma práce pro školkové děti bude pro ně
časovou zátěží. Pravda je naštěstí jiná. Slyšet od rodičů, že děti se od brzkého rána ptají:
”Mami, kdy už to začne?”, bylo pro mne odměnou. Setkávání s dětmi začíná každý všední
den od 9 hodin. Původní půlhodinka se většinou dost protáhne, děti jsou komunikativní a je
vidět, že kamarádi ze školky a paní učitelky jim chybí. Zpíváme, povídáme si a hravou
formou procvičujeme vše, co by předškolák měl umět před nástupem do první třídy. Zapojili
se i mladší sourozenci předškoláků a pravidelně pracují s námi. Těší mě, že slyším kladné
odezvy od rodičů a dětí a že tento způsob vzdělávání má smysl.
Hanka Š.:
Když jsem se dozvěděla, že budeme muset uzavřít školku, zděsila jsem se. Jen tak přerušit
školní rok na 3 týdny mi připadalo neuvěřitelné. Kdo bude s dětmi pracovat? Jak se budou
socializovat? Pak ale přišel skvělý nápad – on-line vyučování. Upřímně jsem se těšila a to
počáteční nadšení neopadlo. Jak jsem zjistila hned při “pokusném připojení”, těšila jsem se
nejen já, ale i děti, a dokonce i rodiče.
Každé ráno natočím rozcvičku, abychom nezaháleli ani
fyzicky a následně zahájíme závody o to, kdo se dříve
připojí. Díky zkušenostem s on-line výukou vím, že se
kolikrát dá dělat i spousta zajímavých věcí, které ve
školce nelze. Kromě využívání prezentací a YouTube,
využíváme i aplikaci Jamboard, kde hrajeme například
Kimovy

hry,

hledání

zvířátek

nebo procvičujeme

orientaci v prostoru. Skvěle jsme využili i možnost
natočit nebo vyfotit a poslat. Už nyní máme sbírku, kde
nám děti zpívají, tančí či vyrábí.
K on-line hodině se nám připojují nejen mladší sourozenci, ale občas i ti starší nebo dokonce
rodiče. Nic se ovšem nevyrovná kontaktu naživo, a tak se těšíme, až se opět všichni
sejdeme ve školce.
Hanka K.:
Jakmile se začalo šuškat o on-line výuce pro MŠ, byla jsem nadšená. Hrozně se mi nápad
líbil, ale i přesto jsem měla obavu, zda to pro děti a rodiče nebude náročné. Podle nynějších
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ohlasů je to super. Děti i rodiče jsou nadšení, těší se na naše pravidelné setkávání. Při
on-line výuce se opravdu učíme a držíme se daných témat. Připravujeme nejen výukový
materiál, ale snažíme se dětem dopřát i hry, hádanky, omalovánky a další aktivity. Skupina
našich dětí je sehraná, ukázněná a prostě skvělá. Samozřejmostí je podpora rodičů, za což
jsme nesmírně rády. Je pravda, že příprava na on-line je pro mě osobně náročnější, neboť
potřebuji mít vše připravené a domluvené s rodiči, ale jinak si výuku užívám. Těším se
samozřejmě až se všichni sejdeme a bude vše jako dřív, ale do té doby jsem spokojená s
vědomím, že se práce daří a děti jsou také spokojené :-)
Vlaďka:
On-line výuku v mateřské škole jsem si zpočátku nedovedla moc představit. Pravda je, že
dnešní děti jsou už většinou zvyklé pracovat s tabletem nebo počítačem, takže to pro ně
není až taková novinka. Co je pro ně nové, učit se komunikovat pouze prostřednictvím
monitoru. Naše první setkání byla tedy převážně zaměřena na domlouvání určitých pravidel
během videohovorů a hledání možností, aby to co nejlépe fungovalo. Velkou výhodou je, že
máme utvořeny menší skupinky dětí, tím pádem má každý dostatek prostoru se vyjádřit.
Občas máme všichni trochu problémy s připojením, někdy se zasekne obraz či zvuk, ale
zvykáme si.
Setkání jsou z velké části zaměřena na rozvoj řečových dovedností, procvičování paměti a
pozornosti, ale často se i postavíme a trochu si zacvičíme. Snažím se zařadit i pracovní
činnosti. Se společným zpěvem je to kvůli lehkému zpoždění trochu horší, ale alespoň něco,
než nic. Děti mají také k dispozici pracovní sešit předškoláka a další pracovní listy, které
jsem jim donesla. Každý den si zadáme a vysvětlíme

úkol a další

den si úkoly

zkontrolujeme.
Nejvíc jsou děti rády, že se můžeme společně vidět a popovídat si. Nadšeně si vypráví o
zážitcích z předešlého dne, ukazují si hračky, knížky, obrázky, domácí mazlíčky nebo teď i
jarní květiny v květináči. Ale hlavně se už všichni těšíme, až se vrátíme zpět do naší školky
a budeme si spolu hrát a povídat naživo.
Soňa:
Když jsem se dozvěděla o on-line výuce s předškoláky, ptala jsem se
sama sebe: “Je to vůbec reálné?” “Zvládnou to děti, zvládnu to i já?”
A vida, jde to! Zpočátku jsme si museli s dětmi na setkávání na
obrazovce zvykat. Děti se však rychle za pomoci rodičů s technikou
zžily, a dnes nám to přijde naprosto běžné.
Vidím, že se děti na každé setkání těší. Mají radost, že vidí své
kamarády a mohou s nimi mluvit. Ve skupince si vyprávíme své
zážitky, ukazujeme si nakreslené obrázky, dáváme si hádanky,
využíváme obrázkové prezentace, zazpíváme si, hrajeme slovní i
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pohybové hry, přizpůsobené domácím podmínkám. Děti si tím procvičují motoriku mluvidel,
slovní zásobu, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, matematické představy,
pravolevou orientaci, paměť, koncentraci, pozornost. Na procvičení grafomotoriky děti
dostaly domů soubor pracovních listů, které až skončí covidový stav, přinesou zpět do
školky. Tak si zvykají na postupné prodlužování a zvládání zátěže. Největší odměnou a
motivací pro moji další přípravu je pro mě slyšet, jak se děti ptají jeden druhého: “Ty jo,
bavilo tě to? Mě, jo. Mě taky!”

JAK TO VIDÍ RODIČE:
Od začátku března neprobíhá on-line výuka nejen pro žáky naší základní školy, ale také pro
předškoláky ze školky. Možná teď kroutíte hlavou a nezdá se Vám to nijak světoborné, věřte ale, že
je to skvělé a závidí nám tuhle možnost přátelé od Chebu až po Opavu.
Paní učitelky si děti rozdělily do malých skupin a scházíme se každý všední den v 9 hodin ráno, cca
na 60 minut. Někdy se zpívá a vyrábí, jindy se počítá a děti hádají druhy zvířátek. Žádný den není
stejný a děti se rozhodně nenudí. Vlastně je to přesně naopak, u nás od osmi hodin ráno skáčou po
bytě a pečlivě hlídají čas, aby jim neutekl začátek hodiny. Těší se na své kamarády i na paní
učitelky, protože výuka je pro ně nyní jediná možnost, jak s nimi udržet kontakt.
Někdo může namítnout, že koukání do počítače není úplně správně, já ale věřím, že už téměř žádné
předškolní dítě dnes není zcela bez kontaktu s chytrými technologiemi, ať už jde o tablety, mobily,
či televize. Pokud je to tedy koukání do počítače, které je časově omezené a kdy se dítě učí,
přináší to jen samé benefity. A kdyby Vás náhodou nepřesvědčilo ani to, mám v záloze další
argumenty:
-

Každý den má řád. Děti začínají výukou, poté se dělají úkoly na další den.

-

Děti se nenásilně učí už teď přípravu na další den, která se jim bude za rok hodit.

-

Učitelé, rodiče i děti sice občas mohou bojovat s technikou. Jistě je ale lepší se učit nyní,
když ještě “o nic nejde”, než za rok při případné on-line výuce ve škole.

-

Jak jsem již zmínila výše, děti jsou alespoň virtuálně stále v kontaktu s prostředím, které
jim nyní tak moc chybí.

-

Část úkolů je dobrovolná. Je tedy jen na uvážení dítěte a rodičů, jak moc se chtějí zapojit.
Rozhodně nejsou děti nijak přetěžované, či zahlcené.

Chtěla bych tedy opravdu ze srdce a upřímně poděkovat každé paní učitelce, která se zapojuje do
on-line výuky. Není to samozřejmost. Jinde školky nejsou vůbec v kontaktu s dětmi, nebo jim
maximálně pošlou e-mail s dobrovolnými úkoly. Ve Stehelčevsi tedy opět těžíme z toho, že jsme
malý rodinný kolektiv.
A to už ani nemluvím o tom, že paní učitelky výuku na 60 minut připravují násobně déle. Že
materiály dětem vozí ve vlastním volnu, vlastním autem až ke dveřím, že děti dostávají krásné
odměny, když plní úkoly. Že se často do výuky motají mladší sourozenci, kteří touží po svých pěti
minutách slávy a paní učitelky je vždy nenásilně zapojí a zabaví, případně i jim připraví a dovezou
pomůcky. To prostě a jednoduše nikde jinde není a já a věřím, že nejsem jediná, kdo si toho
nesmírně váží.
Andrea Janošová
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Příměstské tábory pro děti v Zooparku Zájezd
Na začátku jara roku 2021 možná
myšlenky na letní provoz zoo poněkud zavánějí masochismem. My
jsme ale veselá parta a snažíme si
i v této prazvláštní době zachovat
optimismus a chuť do další práce.
I proto se kromě přežití samotné zoo
soustředíme na její hlavní poslání,
kterým je vzdělávání. Letos už
sedmým rokem rozjíždíme příměstské tábory pro děti – tentokrát 3 termíny plné zábavy, poučení
a poznávání!

protože energii je kvůli náročnému
programu potřeba pravidelně doplňovat.
A co je tedy náplní programu?
První den je zpravidla seznamovací, kdy je nejdůležitější
se vzájemně poznat pomocí různých her. Děti rozřadíme do týmů
a mají za úkol vymyslet název týmu
a vytvoření týmové vlajky.
Další dny potom začíná celotáborová soutěž a samotný vzdělávací
program. V loňském roce jsme se

i externí spolupracovníci, kteří
pracují přímo na projektech
ochrany přírody u nás i v dalekém zahraničí. Na své si přĳdou
i tvořivé děti – pokaždé se najde
dostatek času na malování, stříhání, lepení a další kreativní
činnosti. No a aby nám u toho neztuhly svaly, máme připravené
i hry na rozhýbání. Nezapomeneme se samozřejmě podívat i za
některými zvířátky v zoo.
Jak vypadá had zespoda? Hlavní
pořadatelka táborů Veronika Svobodová při výkladu o plazech.

Příměstské
tábory jsme začali organizovat
v roce 2015.
První ročník
nám přinesl
mnoho zkušeností
a dokonce
i několik účastníků, kteří to
s námi táhnou už
sedmým rokem.
Od té doby se
z táborů stala
tradice s poptávkou, která
významně
převyšuje naše
současné
možnosti.
Pro letošní rok máme v plánu
3 termíny, každý pro 26 dětí. Příměstský tábor je koncipován jako
celodenní poznávací kurz – od 8
je možno děti „odevzdat“ v místě
konání, v 9 začíná samotný
program, který v 16 hodin ukončujeme. Rodiče si pak děti do 17
hodin vyzvedávají.
V obci Zájezd je restaurace, která
dětem zajišťuje lahodnou krmi
během obědů a děti od nás
dostávají i odpolední svačiny,
8

zaměřili na přírodu tropických oblastí, letos se podrobněji podíváme na ochranu přírody a šetrné
zacházení s naší planetou. Určitě
nás neminou výlety do přírody,
kde budeme hledat a určovat
druhy zvířat a rostlin kolem nás.
Naučíme se taky jak podpořit
výskyt některých druhů živočichů přímo na vlastní zahrádce,
jak se pracuje s fotopastí a atlasy
nebo jak se chovat při setkání
s hadem. Přĳedou nás navštívit

Velbloudice Ája, veverky v průchozí voliéře i všichni další se už moc
těší!
Termíny konání příměstských
táborů najdete na přiloženém
letáku. V současné chvíli zbývá
několik posledních míst. Pokud
tedy máte doma malého přírodovědce, určitě nesmí v létě na táboře chybět! Budeme se těšit!
Text a foto: Daniel Koleška
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Významné osobnosti naší obce
Drahomír PECH
Obuvník, režisér ochotnického
divadla a zakladatel Obecní
knihovny ve Stehelčevsi a první
knihovník
Byl to člověk velice inteligentní,
sečtělý, střídmý, a hlavně mistr
svého oboru. Své řemeslo měl
opravdu rád. Vyučil mnoho dorostu, málo však z jeho vyučenců zůstalo věrno tomuto kdysi opovrhovanému řemeslu obuvnickému,
tak jako on. Ještě po roce 1948,
kdy se rušily veškeré živnosti, on
svoji neopustil.
Byl činný i veřejně a do
života naší obce se zapsal
jako dlouholetý režisér
sokolského ochotnického
divadla. Ročně režíroval
několik představení se kte-
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rými ochotníci vystupovali
doma i v okolí. V roce 1914
se stal prvním knihovníkem
obecní knihovny ve Stehelčevsi a zasloužil se i o její
zřízení, kterému věnoval
hodiny a hodiny práce.
V roce 1923 byl v obci
prvním posluchačem Československého rozhlasu.
Štěstí však v životě neměl. V mládí trpěl vleklou chorobou a proto
se věnoval veřejné práci spíše
v skrytu (režisér, knihovník), také
otec mu zemřel v jeho mladém
věku. Sám se ženil dosti pozdě,
v manželství dětí neměl a jeho
žena zemřela v roce 1946. Po smrti
matky pak žil ve svém domku čp.
52 sám, jen s tím svým řemeslem
a knihami. Snad tato samota ho dohnala k tomu, že si sáhl na život, ač

jinak měl život velmi rád a zajímal
se o vše, co se ve světě i doma
dělo. Zemřel 1. září 1964 ve věku
73 let. Jeho celá pozůstalost připadla státu, co odúmrť.
Podle pamětníků sedával na
verpánku, na nose „brejličky“,
v kožené zástěře a byl vždy přívětivý a srdečný.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Historické zajímavosti
Chtěla bych se s Vámi podělit
o jednu zajímavost z 30. let
20. století.
Možná někteří z Vás znají
facebookovou skupinu „Muzeum
kladenského venkova“, zde jsou
uveřejňovány zajímavosti
a fotografie z obcí kolem nás.
I já tam občas uveřejňuji zajímavosti
a obrázky ze Stehelčevsi. A tak
jsem vložila tuto fotografii.
Je to snímek párovky na dvoře
sedláka Pomajzla.

No a jako reakci na tuto fotografii kolega ze Hřebče poslal
leták informačního tisku BLESK,
dle něhož pan Pomajzl zakoupil
mlátičku firmy SKRAT, Zábřeh
na Moravě. Patrně v roce 1934.

Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Z kuchyně našich babiček
MOZEČKOVÝ SVÍTEK
Uvař mozeček a rozděl na 2 díly. Jednu polovici utři a krátce před jídlem zalej hovězí polévkou, přeceď jej pak,
zelenou petrželkou poněkud zapěň a nech jej povařit. Druhou polovici mozku utři s kouskem másla, přidej
k němu 3 lžíce smetany, 3 vejce, něco mouky, trochu květu a soli, utři vše poznovu a na rozpáleném másle
upeč. Pak jej na kostky rozkrájej a vlož do polévky.

POLÉVKA ZELNÁ
Syrové kysané zelí se s 15 deky másla čerstvého udusí, pak zalej jej hovězí polévkou. Mezi tím rozkrájej
žemličky na kostky a usmaž v převařeném másle, rozmíchej dobře tři neb čtyři žloutky v kyselé smetaně, zelná
polévka procedí se pak do smetany, nechá se chvíli stát a pak naleje se na žemličky a nese na stůl. Kdyby snad
zelí bylo příliš kyselé, propláchne se dříve studenou vodou.

MRKEV S BÍLOU OMÁČKOU
Mrkev čistě oškrab, rozkrájej a vyper, pak ji nech v slané vodě tak dlouho vařiti, až úplně změkne. Načež ji
dobře oceď a nech ji s kouskem cukru, a dostatečným množstvím bílé omáčky čtvrthodiny dusiti. Kdo je toho
milovníkem, přidá ještě drobně posekanou petrželku. Před nesením na stůl vmíchej ještě kousek čerstvého
másla do mrkve této. Servíruj s vařenými brambory.

SMAŽENÁ HOLOUBATA
Očisti a vykuchej pěkná holoubata, rozkrájej je na čtvrtky, vlož na misku, nalej na ně sbíraného mléka, co by se
pokryly a nech je v něm asi 3 hodiny ležet. Pak je vyndej, omyj, osol, obal v dobré mouce, rozšlehaném vajíčku
a nakonec v dobré strouhané houstičce. Když je čas na smažení, nech na velkém železném kastrolu převařené
máslo dobře rozpáliti, vlož do něho možno-li všechny obalené čtvrtky holoubátek najednou, aby byly stejně
usmaženy a nech je po obou stranách smažit. Těmito holoubátky poklademe vařený hrášek, neb se jich může se
salátem, co samostatného jídla použít. Přihnědlé holubí maso v mléce pěkně zbělí a tím se masu kuřecímu
vyrovná.
VEPŘOVÉ MASO V PIVĚ
Mladé vepřové maso rozkrájej na kousky, vlož je na kuthánek, osol je, dej na něj jen maloučko mouky, trochu
kmínu, dva stroužky se solí rozetřeného česneku, nalej na to půl litru piva a nech to přikryté vařit. Když je maso
na polo uvařeno, zasyp ho strouhanou chlebovou střídou tolik, aby se udělala přehoustlá omáčka, přidej k tomu
trochu květu, trochu citronové kůry a nech dovařit. Hleď však k tomu, aby maso příliš nezměklo, sice by bylo
nechutné, nač se při vepřovém mase musí hleděti. Když je maso dost uvařeno, je-li omáčka tuze hustá, můžeš
přilejt trochu piva. Na tento způsob můžeš též upraviti klobásu.

MOUŘENÍN BENÁTSKÝ
14 deka másla čerstvého a tolik též převařeného másla utři v míse, vmíchej do toho 4 celá vejce a 4 žloutky,
jedno po druhém, dej k tomu 4 deka kvasnic a 6 lžic smetany a zadělej vše s čtyřicíti dekagramy mouky, aby
z toho bylo tak hebké těsto jako na třenou buchtu, pak utluč půl litru máku a zamíchej to do těsta se čtvrt kilem
tlučeného cukru a drobně rozkrájenou citronovou kůrou, trochu to osol, dobře promíchej a dej to do máslem
vymazané bábovky a nech to hodinu zvolna péci, pak buchtu opatrně vyklop a posyp cukrem.
DOBROU CHUŤ!
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Doplňovačka
Doplňovačka
Dnešní tajenka skrývá jméno prvního doloženého majitele naší obce (rok 1316)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MUŽSKÉ JMÉNO (27.4.)
POSTAVA Z FRANCOUZKÉ KOMIXOVÉ SÉRIE
STÁT NA JIHOZÁPADĚ USA
ZÁMĚRNÉ PORUŠENÍ ZÁVAZKU
ŘECKÝ BAJKÁŘ
ZÁŽITEK VE SPÁNKU
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
KÓD POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY
ZNAČKA VODÍKU
SPOJKA PODŘADÍCÍ
HMOTA VAZKÉHO SKUPENSTVÍ (na vlasy, prádlo atd…)
TISK SLOVENSKY
SMOG
DRUH NITĚ VYUŽÍVANÝ V OBUVNICTVÍ
NEVLÍDNÝ, ZAKABONĚNÝ ČLOVĚK
DESÁTÉ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU (množné číslo)

Správné řešení naleznete v dalším čísle našeho zpravodaje.
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Albíkova letní školka je vhodná pro děti 4-6 let.
Voda nás baví, Albíkův zábavný příměšťák a Malý objevitel pro děti 6-12 let.
14
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Nové otázky,
úkoly a krásná
procházka - nejen pro
děti - označená
fáborky od domečku
na návsi, lesíkem
kolem koní,
biokoridorem do
Brožova Vás
čekají na
Jarní stezce.

Hezkou
zábavu!

ČARODĚJNICE
30. 4. 2021

- slet v 18:00 na fotbalovém hřišti
- soutěže o sladké odměny
- pálení čarodejnic
- buřty na opečení ZDARMA
- 21:00 FIRE SHOW

VEČER HRAJÍ:

akce proběhne pouze v případě rozvolnění vládních opatření
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