
 

      

NOVOVESKÉ 
    

Z P RAV ODAJ  P RO NOV O U VES I  A  O
 

     
Vážení spoluobčané, v této nelehké 
době jsme se rozhodli, že i přesto 
noviny vyjdou, i když jen v omezeném 
rozsahu. Nebudeme vám plánovat akce  

do 
vše bude odvíjet. Ale určitě chceme 
trochu odlehčit atmosféru a nezapo
menout na Velikonoce. 

     Vážení, jsme v situaci, kdy neviditelný nepřítel korona
virus každému z nás nějak ovlivnil život. Přestože
zatím nebyl nikdo pozitivně testován, nezna
taková situace nemůže nastat. Proto považuji za důležité 
dodržovat vládou přijatá opatření a tím snižovat riziko 
nákazy především pro seniory. Nosit roušky, dezinfikovat si 
ruce a omezit sociální kontakty je sice nepříjemné, ale 
v dané situaci je třeba tato omezení vydržet.

 

                    

                          
INFORMACE O SBĚRU BIOODPADU

    Mezi bioodpad patří: tráva, seno, sláma, listí, větve, zbytky 
pečiva a obilovin, košťály a celé rostliny, květiny, hnůj, slepičí 
trus, podestýlka z drobných zvířat.   
    Termíny svozu pro rok 2020 jsou: 
 

10.4. 24.4. 8.5. 22.5.
19.6. 3.7. 17.7. 31.7.
28.8. 11.9. 25.9. 9.10.
6.11. 20.11.   

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘA
    Na základě usnesení vlády se omezují úřední hodiny OÚ 
Nová Ves I pro veřejnost a to na pondělí od 8:00 
ve středu od 13:00 - 16:00 hod. 
    

 OÚ Nová Ves I můžete kontaktovat: 
• pí Převrátilová 724596802 

• pan Zapletal (starosta obce) 602541840

• pí Benešová (rozvoz obědů) 775605370

• případně e-mailem obec@novaves.cz

NOVOVESKÉ LIST
OHRA DU                              37 .  ČÍ S LO  

do budoucna, protože nevíme, jak se 
vše bude odvíjet. Ale určitě chceme 
trochu odlehčit atmosféru a nezapo-
menout na Velikonoce.  

    Nyní je ten nejlepší čas na vyzkoušení 
různých receptů našich babiček, vracet 
se zpět k rukodělné činnosti a hlavně i 
pomáhat druhým.

 

SLOVO STAROSTY 
, jsme v situaci, kdy neviditelný nepřítel korona-

virus každému z nás nějak ovlivnil život. Přestože v Nové Vsi I 
zatím nebyl nikdo pozitivně testován, neznamená to, že 

nastat. Proto považuji za důležité 
dodržovat vládou přijatá opatření a tím snižovat riziko 
nákazy především pro seniory. Nosit roušky, dezinfikovat si 
ruce a omezit sociální kontakty je sice nepříjemné, ale            
v dané situaci je třeba tato omezení vydržet. 

     Jsem rád, že jsou v naší obci lidé, na které je možné se 
spolehnout. Mluvím o těch, kteří pracují v obchodě, kteří šijí 
roušky pro ostatní, kteří pomáhají starším s nákupy a 
podobně. Těm všem za to děkuji.
     Věřím, že se vše brzy vrátí do normálního 
se opět scházet při sportovních a kulturních akcích jako 
dříve. Přeji vám všem pevné zdraví!

Ing. Miloslav Zapletal

 
                      DŮLEŽITÉ INFORMACE

  
INFORMACE O SBĚRU BIOODPADU 

Mezi bioodpad patří: tráva, seno, sláma, listí, větve, zbytky 
pečiva a obilovin, košťály a celé rostliny, květiny, hnůj, slepičí 

22.5. 5.6. 
31.7. 14.8. 
9.10. 23.10. 

 

ÚŘADU 
omezují úřední hodiny OÚ 

pro veřejnost a to na pondělí od 8:00 - 11:00 hod. a 

pan Zapletal (starosta obce) 602541840 

pí Benešová (rozvoz obědů) 775605370 

mailem obec@novaves.cz 

    V případě nutnosti ověření podpisu, výpisu z 
možné se domluvit tel. 724596802 pí Převrátilová
    Poplatky za odpady, psy a kanalizaci můžete platit na účet 
5025151/0100. 
 

ROZVOD OBĚDŮ
    Dále je možné objednat u pí Benešové 775605370 
obědů, jídelní lístek naleznete na 

 
POTRAVINY ANDÍLEK

    Potraviny Andílek ROZVÁŽÍ NÁKUP DOMŮ
nebo e-mail: andelnovaves@email.cz
   Od 12:00-13:00 je v obchodě 
 

ROUŠKY A DEZINFEKCE
    Je velice milé, že v těchto složitých chvílích funguje lidská 
solidarita. Tak tomu je i u nás ve vsi. Šikovné švadlenky se 
pustily do zhotovování látkových roušek pro potřebné. 
    Nyní jsou k dispozici každému, kdo má zájem, na obecním 
úřadě. Dezinfekci si můžete vyzvednout tamtéž. 
    Tímto děkujeme všem švadlenkám za obětavou pomoc

 

LIST Y 
ČÍ S LO  P O NDĚL Í  6 . 4 .  2020  

Nyní je ten nejlepší čas na vyzkoušení 
různých receptů našich babiček, vracet 
se zpět k rukodělné činnosti a hlavně i 
pomáhat druhým.             IB                    

Jsem rád, že jsou v naší obci lidé, na které je možné se 
spolehnout. Mluvím o těch, kteří pracují v obchodě, kteří šijí 
roušky pro ostatní, kteří pomáhají starším s nákupy a 
podobně. Těm všem za to děkuji. 

Věřím, že se vše brzy vrátí do normálního stavu a budeme 
se opět scházet při sportovních a kulturních akcích jako 

Přeji vám všem pevné zdraví! 
Ing. Miloslav Zapletal, starosta obce 

INFORMACE 

V případě nutnosti ověření podpisu, výpisu z Czechpointu je 
možné se domluvit tel. 724596802 pí Převrátilová. 

za odpady, psy a kanalizaci můžete platit na účet 

ROZVOD OBĚDŮ 
Dále je možné objednat u pí Benešové 775605370 dovoz 

, jídelní lístek naleznete na www.plananskabasta.cz. 

POTRAVINY ANDÍLEK 
ROZVÁŽÍ NÁKUP DOMŮ - tel. 775599454 

mail: andelnovaves@email.cz.   
13:00 je v obchodě dezinfekční pauza. 

ROUŠKY A DEZINFEKCE 
Je velice milé, že v těchto složitých chvílích funguje lidská 

solidarita. Tak tomu je i u nás ve vsi. Šikovné švadlenky se 
pustily do zhotovování látkových roušek pro potřebné.  

Nyní jsou k dispozici každému, kdo má zájem, na obecním 
. Dezinfekci si můžete vyzvednout tamtéž.  

Tímto děkujeme všem švadlenkám za obětavou pomoc!



 

Návštěva 
     Již jsme měli možnost poznat stávajícího předsedu Oh
zakládajícího člena a především prvního předsedu tohoto občanského sdružení, pana 

 

MOJE NEJ 
POVOLÁNÍ: ředitel Městské knihovny Kolín 
FILM: Přelet nad kukaččím hnízdem 
          O myších a lidech 
HUDBA: Deep Purple, Queen, 13PM 
MÍSTO V ŽIVOTĚ: Kolín + Ohrada 
ŽIVOTNÍ MOTTO: „Knihy jsou lidem tím, 
čím jsou perutě ptákům.“ — John Ruskin 
  

 Pane Kárníku, váš kolega předseda nám 
prozradil, jak Ohradská beseda vznikla. 
Můžete nám ještě přiblížit některé 
okamžiky spojené s touto událostí? 
     Nejlepší věci napadají v hospodě. 
Probírala se mnohokrát beseda, život na 
vesnici a pochopitelně Staročeské máje. 
Došlo na fotky a vzpomínky pamětníků ze 
„Staré besedy“ – skvělého Pepíka Kasala a 
„Čendy“ Skaly. Sepsal jsem první stanovy 
Ohradské besedy a nechal je podepsat třem 
zakládajícím členům. Kromě mě to byl 
Honza Břečka a Jarda Endrle. Ministerstvo 
vnitra po drobných úpravách stanovy 
schválilo a z nápadu z hospody vznikl 
projekt, který na Ohradě 20 let rozvíjí 
společenský život. 
     Že Ohradská beseda nezahálí, o tom 
není pochyb, ale přesto, měl byste nějaký 
nápad, který se ještě nepodařilo 
uskutečnit? 
     Popravdě nezávidím Ivanu Weissovi a 
jeho kolegům nynější dobu. Já měl velkou 
výhodu nejen v obrovském elánu lidí nejen 
z Ohrady, ale i nejbližších spolupracovníků, 
na co jsme šáhli, to se dařilo. Nesmím 
zapomenout na mého tehdejšího nejbližšího 
spolupracovníka, „strejdu“ Josefa Vence. 

Máje, brigády, budování, výle
akce… Za sebe jeden dluh mám 
k 
materiál k
nevyšla. Nevadí 
(Ohradě bude 250 let) kniha vyjde. 
          
novin, které jste kdysi na Ohradě vydával. 
Moc se mi líbily články věnované dávné 
historii obce. Okolnosti jejího vzniku by 
jistě stály za to připomenout i našim 
čtenářům. 
     
z mých koníčků, zajímám se o historii 
šlechtických rodů, ale i Kolínska, mám velké 
množství knih, fotografií a dalších 
písemností, které schraňuji a z
čerpám. Od Jardy Endrleho mám 
dlouhodobě zapůjčenou kroniku Osvětové 
besedy z
mnoha lidí z
divadelních představení, třeba v
Dále čerpám v
působí výborný archivář Jaroslav Pejša, 
který mi poskytl kopie zajímavých věcí 
z historie obce.
     
v 
„Knihobudka“. Povíte nám nějaké perličky 
a zkušenosti, jak se tyto miniknihovny 
osvědčily?
     
takže jsme jen převzali nápad. Naše 
knihobudky naleznete na něko
v 
na Ohradě. Díky knižním darům, za které 
velmi děkujeme, můžeme knihovny 
doplňovat a obměňovat. Naše knihy můžete 
nalézt i v
úspěch dojde k
mini
    
spadá i městské infocentrum, takže se 
staráme i o synagogu, židovské hřbitovy i 
věž Práchovnu, máme i vlastní vinohrad za 
synagogou, z
vlastní víno. A vedoucím infocentra je 
Ra
pochopitelně z
     
níkem panem Vencem, který zmínil 
dětského přítele z
Dobrovského. Vy byste nám možná mohl 
tohoto významného člověka více přiblížit. 
     
obrany, kancléř prezidenta Havla, vel

 

 

     Mnohokrát děkuji za čas, který jste věnoval našim novinám. Již dnes se moc se těším na další pokračování „Okénka do minulosti
které tak skvěle začala paní Šubrtová a dál v něm pokračoval pan Venc. Za což i jim ještě jednou děkuji.  

Návštěva na Ohradské besedě (již podruhé)
jsme měli možnost poznat stávajícího předsedu Ohradské besedy pana Ivana Weisse a nyní bychom vám rádi představili dalšího 

zakládajícího člena a především prvního předsedu tohoto občanského sdružení, pana Mgr. PAVLA KÁRNÍKA
Máje, brigády, budování, výlety a další 
akce… Za sebe jeden dluh mám – 

 nějakému výročí Ohrady jsem začal sbírat 
materiál k malé knížce o Ohradě a tehdy 
nevyšla. Nevadí – slibuji, že v roce 2028 
(Ohradě bude 250 let) kniha vyjde.  
          Dostaly se mi do rukou staré výtisky 
novin, které jste kdysi na Ohradě vydával. 
Moc se mi líbily články věnované dávné 
historii obce. Okolnosti jejího vzniku by 
jistě stály za to připomenout i našim 
čtenářům.  
     Vezmu to zase oklikou. Historie je jeden 

mých koníčků, zajímám se o historii 
šlechtických rodů, ale i Kolínska, mám velké 
množství knih, fotografií a dalších 
písemností, které schraňuji a z kterých 
čerpám. Od Jardy Endrleho mám 
dlouhodobě zapůjčenou kroniku Osvětové 
besedy z první poloviny 20. století, od 
mnoha lidí z Ohrady fotografie ze slavných 
divadelních představení, třeba v Klavarech. 
Dále čerpám v kolínském archívu, kde 
působí výborný archivář Jaroslav Pejša, 
který mi poskytl kopie zajímavých věcí 

historie obce. 
     Jste ředitelem Městské knihovny 

 Kolíně a také iniciátorem akce 
„Knihobudka“. Povíte nám nějaké perličky 
a zkušenosti, jak se tyto miniknihovny 
osvědčily? 
     Knihobudky jsou úspěšné na celém světě, 
takže jsme jen převzali nápad. Naše 
knihobudky naleznete na několika místech 

Kolíně a jednu jedinou mimo Kolín, právě 
na Ohradě. Díky knižním darům, za které 
velmi děkujeme, můžeme knihovny 
doplňovat a obměňovat. Naše knihy můžete 
nalézt i v kolínské nemocnici, kde pro velký 
úspěch dojde k dalšímu rozšíření sítě 
miniknihoven.  
    Ještě bych rád zmínil, že pod knihovnu 
spadá i městské infocentrum, takže se 
staráme i o synagogu, židovské hřbitovy i 
věž Práchovnu, máme i vlastní vinohrad za 
synagogou, z kterého necháváme vyrábět 
vlastní víno. A vedoucím infocentra je 
Radka Výborná (Tachecí), která je 
pochopitelně z Ohrady.  
     Před časem jsme si povídali s pamět-
níkem panem Vencem, který zmínil 
dětského přítele z Ohrady pana Luboše 
Dobrovského. Vy byste nám možná mohl 
tohoto významného člověka více přiblížit.  
     Luboše Dobrovského (bývalý ministr 
obrany, kancléř prezidenta Havla, vel-

vyslanec v
sraz rodáků a přátel Ohrady a zároveň ho 
požádal o předmluvu do tehdy mnou 
chystané knihy. 
      Jeho vzpomínky na válečná léta na 
Ohradě js
některého dalšího čísla připravím ukázku 
z těchto vzpomínek. Pan Dobro
spolupracoval
v kolínské synagoze, díky němu máme 
v Kolíně i zápůjčku předmětů z
muzea v
Kolína, řádu TGM a mnoha dalších ocenění.
     Práce je vám jistě i koníčkem, ale ruku 
na srdce, bez rodinného zázemí by to asi 
tak dobře nešlo. Jak si užíváte roli 
dědečka? Dokážete vůbec odpočívat?
     Mám opravdu štěstí, že mohu s
pracovat již přes 40 let. A těch koníčků mám 
opravdu nějak hodně. Rybařím, chovám 
papoušky, mám chovnou stanici Bernských 
salašnických psů, sbírám židovské rituální 
předměty, originály obrazů kolínských 
autorů atd. 
     Bez podpory rodiny by to pochopitelně 
nešlo. Manželka je báječná, ostatně jako 
všechny ženy z
dvě holky pochopitelně taky. Dědeček jsem 
pochopitelně pyšný a vnučku společně 
rozmazlujeme. A odpočívání? V
skutečný mistr. 
     A slovo závěrem?
     V Kolíně jsem
města, pořádáme velké množství akcí, nejen 
kulturních, ale i vzdělávacích, Univerzitu 
volného času, Univerzitu třetího věku, 
besedy, přednášky, akce pro děti. Podívejte 
se na naše weby 
www.infocentrum
zaujme. Já na oplátku slíbím, že do dalších 
čísel Novoveských listů připravím něco 
zajímavého z
fotografie. Třeba i ze soutěží o to naše víno 
z vinohradu za synagogou. 
 

Mnohokrát děkuji za čas, který jste věnoval našim novinám. Již dnes se moc se těším na další pokračování „Okénka do minulosti
něm pokračoval pan Venc. Za což i jim ještě jednou děkuji.  

 

(již podruhé) 

yní bychom vám rádi představili dalšího 
Mgr. PAVLA KÁRNÍKA.  

vyslanec v Rusku atd.) jsem kdysi pozval na 
sraz rodáků a přátel Ohrady a zároveň ho 
požádal o předmluvu do tehdy mnou 
chystané knihy.  

Jeho vzpomínky na válečná léta na 
Ohradě jsou velmi emotivní. Možná do 
některého dalšího čísla připravím ukázku 

těchto vzpomínek. Pan Dobrovský s námi 
spolupracoval na vzpomínkových akcích 

kolínské synagoze, díky němu máme 
Kolíně i zápůjčku předmětů z Židovského 

muzea v Praze. Je držitelem Ceny města 
Kolína, řádu TGM a mnoha dalších ocenění. 

Práce je vám jistě i koníčkem, ale ruku 
na srdce, bez rodinného zázemí by to asi 
tak dobře nešlo. Jak si užíváte roli 
dědečka? Dokážete vůbec odpočívat? 

Mám opravdu štěstí, že mohu s knihami 
ovat již přes 40 let. A těch koníčků mám 

opravdu nějak hodně. Rybařím, chovám 
papoušky, mám chovnou stanici Bernských 
salašnických psů, sbírám židovské rituální 
předměty, originály obrazů kolínských 
autorů atd.  

Bez podpory rodiny by to pochopitelně 
ešlo. Manželka je báječná, ostatně jako 

všechny ženy z Ohrady a Nové Vsi a moje 
dvě holky pochopitelně taky. Dědeček jsem 
pochopitelně pyšný a vnučku společně 
rozmazlujeme. A odpočívání? V tom jsem 
skutečný mistr.  

A slovo závěrem? 
Kolíně jsem činný v několika komisích 

města, pořádáme velké množství akcí, nejen 
kulturních, ale i vzdělávacích, Univerzitu 
volného času, Univerzitu třetího věku, 
besedy, přednášky, akce pro děti. Podívejte 
se na naše weby www.knihovnakolin.cz a 
www.infocentrum-kolin.cz, třeba vás něco 
zaujme. Já na oplátku slíbím, že do dalších 
čísel Novoveských listů připravím něco 
zajímavého z historie obce a nějaké staré 
fotografie. Třeba i ze soutěží o to naše víno 

vinohradu za synagogou.  

Mnohokrát děkuji za čas, který jste věnoval našim novinám. Již dnes se moc se těším na další pokračování „Okénka do minulosti“, 
něm pokračoval pan Venc. Za což i jim ještě jednou děkuji.          IB                                                          



 

ZPRÁVY Z
      Keramická dílna se nám prozatím proměnila v
čovskou, kde párám (jak ta Bára, co přes den šije a v
staré nepotřebné látky a proměňuji je na tak potřebné roušky. 
Kdo máte chuť šít, zkuste to! Využijme svůj volný čas pro 
dobrou věc!  Návodů, jak si takovou roušku ušít
internet, já se také učila podle YouTube. Nejsem žádná velká 
švadlena (šiji jen rovně, do zatáček mi to moc nejde
nejsou dokonalé jako od „švadlenek profesionálek

SDH N
     V období leden až březen vyjela jednotka k
Jednalo se o požár komínu v obci Polepy, prasklé vodovodní 
trubky ve sklepě v MŠ Nová Ves I, spadlé střechy v
Kořenice, pád sloupu na rodinný dům v obci Ratboř, spadlý 
strom v obci Ohrada, na cestě k rozhledně Bedřichov a ve 
Velimi. Odstranění nahnilého stromu při vjezdu do ulice k
Nová Ves I. Výjezdová jednotka prošla výcvikem s
technikou na hlavní Báňské záchranné stanice v
se podařilo získat příspěvek od nadace Agrof
zakoupili AED (automatizovaný externí defibrilátor) a 
zdravotnický batoh Fireman. Zbylou peněžní částku doplatila 
obec Nová Ves I. Jednotka byla proškolena Zdravotnickou 
záchrannou službou zaměřenou na resuscitaci a použití AED. 
     Jednotka byla dovybavena technickými zásahovými přilbami, 
zastavovacích terčů, třívrstvých zásahových obleků, sorpčních 
materiálů, atd. Jednotka se zapojila do boje proti koronaviru, 
členové rozvezli občanům nad 65 let roušky a desinfekci. Hasiči 
jsou připraveni pomoci občanům Nové Vsi I a Ohrady. 
     V případě potřeby kontaktujte Obecní úřad Nová Ves I, který 
událost předá veliteli SDH Nová Ves I. 
SPOLU TO ZVLÁDNEME!                                    Za SDH
 

PRÁVY Z KERAMICKO – „KREJČOVSKÉ“ DÍLNY
proměnila v dílnu krej-

, co přes den šije a v noci párá) 
staré nepotřebné látky a proměňuji je na tak potřebné roušky. 
Kdo máte chuť šít, zkuste to! Využijme svůj volný čas pro 

u roušku ušít, je plný 
Nejsem žádná velká 

n rovně, do zatáček mi to moc nejde). Roušky 
švadlenek profesionálek“, ale dělám 

je ráda. A věřte, že jsou to někdy pěkné modely. Pro v
ještě roušku nemáte, ji ráda ušiju. Doufám, že se brzy ta naše 
malá česká zem uzdraví a budeme se potkávat v
procházkách, v obchodě a na všech akcích, které jsme 
měli připravené. Pokud vám to mysl dovolí,
myslet a šířit dobrou náladu,
oslabuje.   
     Přeji pevné zdraví vám všem a opatrujte se!                

NOVÁ VES I (leden – březen 2020) 
období leden až březen vyjela jednotka k osmi výjezdům. 

obci Polepy, prasklé vodovodní 
MŠ Nová Ves I, spadlé střechy v obci 

obci Ratboř, spadlý 
rozhledně Bedřichov a ve 

Velimi. Odstranění nahnilého stromu při vjezdu do ulice k MŠ 
Nová Ves I. Výjezdová jednotka prošla výcvikem s dýchací 
technikou na hlavní Báňské záchranné stanice v Praze. Hasičům 
se podařilo získat příspěvek od nadace Agrofert, za který 
zakoupili AED (automatizovaný externí defibrilátor) a 
zdravotnický batoh Fireman. Zbylou peněžní částku doplatila 
obec Nová Ves I. Jednotka byla proškolena Zdravotnickou 
záchrannou službou zaměřenou na resuscitaci a použití AED.     

Jednotka byla dovybavena technickými zásahovými přilbami, 
zastavovacích terčů, třívrstvých zásahových obleků, sorpčních 
materiálů, atd. Jednotka se zapojila do boje proti koronaviru, 
členové rozvezli občanům nad 65 let roušky a desinfekci. Hasiči 

raveni pomoci občanům Nové Vsi I a Ohrady.                     
Obecní úřad Nová Ves I, který 

Za SDH Karel Voslař   

 

DÍLNY 
sou to někdy pěkné modely. Pro vás, kdo 

ráda ušiju. Doufám, že se brzy ta naše 
malá česká zem uzdraví a budeme se potkávat v dílně, na 

na všech akcích, které jsme pro vás 
vené. Pokud vám to mysl dovolí, je důležité pozitivně 

, neboť jak je známo, strach nás 

Přeji pevné zdraví vám všem a opatrujte se!                           LB 

 



 
 

     Budeme potřebovat 9 přibližně stejně dlouhých proutků 
vrby. Hodí se téměř všechny druhy vrb, kromě vrby smuteční. 
Ta je velmi křehká a láme se.  
     Osm proutků si na silnějším konci svážeme a omotáme 
proutkem devátým. Aby se nám proutek nerozmotal, konec si 
zasuneme pod 2 proutky. Nyní si úvazek podržíme mezi koleny 
a rozdělíme práci na dvě části proutků čtyři a čtyři v
a srovnáme si je pěkně za sebou.  

 TIPY NA 
VELIKONOČNÍ MAZANCE

     Na mazance si připravíme: 250ml mléka, 500g hladké 
mouky, 120g másla, 120g cukru krupice, 3 žloutky, 1 droždí, 1 
vanilkový cukr, citrónová kůra, špetka soli, rozinky namočené 
v rumu, 1 vejce na potření, plátky mandlí na posypání a 
moučkový cukr na posypání. 
     Postup: Z droždí, části mléka, lžíce cukru a l
připravíme kvásek. Zbytek mouky a cukru, sůl, rozinky, 
citrónová kůra a vanilkový cukr smícháme v
Potom přidáme žloutky, zbylé mléko, rozpuštěné máslo a 
vykynutý kvásek. Vařečkou vypracujeme hladké těsto a 
necháme v teple kynout 45 minut. Rozdělíme na 4 díly a 
vytvarujeme bochánky, které přendáme na vymazaný plech, 
přikryjeme utěrkou a necháme 15 minut ky
potřeme bochánky rozšlehaným vejcem a posypeme mandlemi 
a vložíme do předehřáté trouby na 170 st. a p
15 minut do zlatova. Vychladlé mazance pocukrujeme.
     Tyto mazance, ale v mini provedení peče naše kamarádka 
Jaruška, která je vynikající kuchařka a měli jste již mnohokrát 
možnost ochutnat je na akcích pořádaných v Nové Vsi I. Vždy se 
po nich jen zaprášilo, zamilovaly si je hlavně děti, chutnají 
jako loupáčky a ty děti jak je známo milují. Určitě vyzkoušejte, 
já už jiné nedělám a peču je i během roku. 
Nebojte se kynutého těsta, je to radost. Uvidíte
mít za pár korun mazance. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení. Zveřejňované informace a fotografie jso
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a Ing. Magdalena Dunka. Uzávěrka dalšího čísla 

PLETENÍ POMLÁZKY 
Budeme potřebovat 9 přibližně stejně dlouhých proutků 

vrby. Hodí se téměř všechny druhy vrb, kromě vrby smuteční. 

Osm proutků si na silnějším konci svážeme a omotáme 
proutkem devátým. Aby se nám proutek nerozmotal, konec si 
zasuneme pod 2 proutky. Nyní si úvazek podržíme mezi koleny 
a rozdělíme práci na dvě části proutků čtyři a čtyři v každé ruce 

   Vždy budeme brát první proutek z
mezi dva z druhé strany a zatočíme ho zpět na poslední 4. 
místo. Takto budeme střídat pravou a levou stranu až do konce, 
kde všechny proutky svážeme dohromady. 
ozdobit pentličkami.  
Malá rada. Nikdy nepusťte zadní křížení z
vám celá pomlázka.                           

TIPY NA „VELIKONOČNÍ“ PEČENÍ 
VELIKONOČNÍ MAZANCE 

250ml mléka, 500g hladké 
mouky, 120g másla, 120g cukru krupice, 3 žloutky, 1 droždí, 1 
vanilkový cukr, citrónová kůra, špetka soli, rozinky namočené 

potření, plátky mandlí na posypání a 

droždí, části mléka, lžíce cukru a lžíce mouky si 
. Zbytek mouky a cukru, sůl, rozinky, 

ónová kůra a vanilkový cukr smícháme v míse na sucho. 
žloutky, zbylé mléko, rozpuštěné máslo a 

vykynutý kvásek. Vařečkou vypracujeme hladké těsto a 
teple kynout 45 minut. Rozdělíme na 4 díly a 

vytvarujeme bochánky, které přendáme na vymazaný plech, 
přikryjeme utěrkou a necháme 15 minut kynout. Potom 

lehaným vejcem a posypeme mandlemi 
a pečeme po dobu 

15 minut do zlatova. Vychladlé mazance pocukrujeme. 
mini provedení peče naše kamarádka 

í kuchařka a měli jste již mnohokrát 
Nové Vsi I. Vždy se 

po nich jen zaprášilo, zamilovaly si je hlavně děti, chutnají totiž 
Určitě vyzkoušejte, 

je to radost. Uvidíte, jaké budete 

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA S
     Na tradiční nádivku potřebujeme
30dkg uzeného bůčku, hrnek mléka, sůl, pepř, česnek
muškátového oříšku, rozpuštěné máslo a bylinky 
rád“ (pažitka, kopřivy, petrželka, čes
     Postup: Rohlíky nakrájíme na kostky, zalijeme mlékem a 
necháme chvilku odpočinout. Přid
nakrájíme uzené, česnek, sůl, pepř
muškátový oříšek a nadrobno nasekané bylinky (
kopřivu doporučuji spařit horkou vodou, má krá
stravitelnější) a nakonec vmícháme t
středně vyhřáté troubě do zlatova

Všem, 
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Studio Press s.r.o., tiskárna Čáslav 

Vždy budeme brát první proutek z jedné strany a vkládat ho 
druhé strany a zatočíme ho zpět na poslední 4. 

místo. Takto budeme střídat pravou a levou stranu až do konce, 
kde všechny proutky svážeme dohromady.  Konec si můžeme 

Malá rada. Nikdy nepusťte zadní křížení z ruky. Rozmotala by se 
vám celá pomlázka.                                                                             

      IB 

 

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA S JARNÍMI BYLINKAMI 
potřebujeme: 10 rohlíků, 6 vajíček, 

hrnek mléka, sůl, pepř, česnek, špetku 
ku, rozpuštěné máslo a bylinky „co kdo má 

pažitka, kopřivy, petrželka, česnek medvědí) 
Rohlíky nakrájíme na kostky, zalijeme mlékem a 

necháme chvilku odpočinout. Přidáme žloutky, na kostičky 
me uzené, česnek, sůl, pepř, máslo, strouhaný 

a nadrobno nasekané bylinky (jen mladou 
kopřivu doporučuji spařit horkou vodou, má krásnou barvu a je 

a nakonec vmícháme tuhý sníh. Pečeme ve 
oubě do zlatova.                                         

Všem, kdo budou péct, držím palce! LB 
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