Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
číslo 1/ 2015
Z historie obce:

Ferdinand Antonín Mladota ze Solopisk
(1651 - 1726)
Nový majitel soutického panství se narodil roku 1651 jako třetí z pěti synů Viléma Jindřicha Mladoty. Roku
1700 koupil statky Soutice, Dubějovice a Horku nad Sloupnou od hraběnky Theodory z Kuppenwaldu za
57. 000 zlatých. Již dříve v roce 1696 koupil dvůr ve Zruči, který však r. 1700 zaměnil za statek ostředecký.
Za své sídlo si zvolil prostorný zámek v Souticích a velmi pečoval o jeho zvelebení. Pečoval i o duchovní
potřeby svých poddaných. Ustálil zde i duchovní správu, vedenou dosud jen dočasnými administrátory, založil
mešní fundace, ve své poslední vůli dal základ ke zřízení farního obročí v Souticích. Na zřeteli měl i školní
vyučování mládeže.
Po smrti své první manželky Alžběty Zárubové z Hustiřan se oženil s Viktorií Dobřenskou z Dobřenic, která
zemřela na Souticích dne 16. 12. 1711 ve věku 38 let a byla pohřbena v kostelní kryptě. Brzy poté
(22. 6. 1712) se Ferdinand oženil potřetí se Zuzanou Kolčovnou z Kolče.
Jejich děti byly: Josef Antonín (nar. 18. 1. 1714 v Souticích, zemřel 1. 8. 1718),
František Michael,
Zuzana Františka (nar. 1718),
Marie Anna.
Ferdinand Antonín „dokončil blahočinný život svůj dne 17. října 1726 a ostatky jeho uloženy v kryptě našeho
chrámu Páně po 75 - leté vezdejší pouti.“
V poslední vůli věnoval 150 zlatých chudým, zapsal též „poddaným všechny dluhy odpouštím, ač si toho na
mne nezasluhují.“
Jeho jediný syn a dědic František Michael vstoupil do jezuitského řádu a přinesl mu tak i svůj značný majetek.
Jezuité však dobrovolným dohodnutím roku 1738 přenechali vše jeho matce a dvěma sestrám. František
Michael zemřel 31. 12. 1752.
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Slovo starostky:
Vážení a milí spoluobčané! Obecní občasník
Souticoviny bude na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva obsahovat pouze
historii obce, slovo starostky, informace
zastupitelů, jubilea našich občanů, narození a
úmrtí, informace o pořádání různých akcí - ať
již uskutečněných anebo připravovaných,
fotogalerie, dětské okénko, užitečné informace
pro naše občany, kuchařské recepty. Nebudeme
již vydávat příspěvky občanů, které mnohdy
obsahovaly urážky, vulgarismy a bezdůvodné
napadání. Chceme, aby z tisku nebyl „Bulvár“,
ale občasník, který si se zájmem každý rád
přečte. Pro názory našich občanů byla pořízena
vitrína s názvem „Názory občanů“, která je
zabudována u budovy obecního úřadu, kde
budou všechny příspěvky zveřejněny, aby se
tak mohl každý občan obce s nimi seznámit.
Byla vydána vyhláška obce č.1/2015 o
nakládání s odpady, která je vyvěšena na úřední
desce a zveřejněna na webových stránkách
obce. O tom, co to jsou nebezpečné odpady se
dočtete v tomto tisku. O svozu nebezpečných
odpadů Vás budeme včas informovat.
Vzhledem k tomu, že v obecní budově č. p.16 bývalá škola, budou prováděny vnitřní opravy a
stavební úpravy většího rozsahu, dostala paní
Kozáková výpověď z nájmu nebytových
prostor k 31.5.2015, bude řešena i prodejna
potravin, samozřejmě zůstane zachována
s drobnými opravami a úpravami. Rovněž
bychom chtěli, pokud dostaneme dotaci,
opravit fasádu na budově. Ohledně přístupu na
soutok Želivky a Sázavy Vám sděluji, že obec
nepovolila
uzavření
přístupu,
neboť
komunikace nepatří obci a ani pozemky nejsou
obecní. Dohoda o uzavření je mezi paní
Horskou a p. Ing. Pospíšilem, neboť dřevěné
chatky, studnu a trafostanici koupila firma SAP
Čechtice na podzim minulého roku. Pan Ing.
Pospíšil měl snahu zabezpečit průjezd, neboť
docházelo k neustálým nájezdům zlodějů a
z obavy dalších krádeží se dohodl s p. Horskou
na tomto dočasném uzavření. My jsme si dali
podmínku, že zde bude zachován pěší přístup
do doby, než bude majetek firmy SAP
oplocen.Vzhledem k tomu, že uplyne 70 let od
ukončení II. světové války, bude k pomníku
Padlým z I. světové války, umístěn pomníček,
kde bude vzpomínka na oběti II. světové války
– rodiny Ohrensteinových z č. p.10, č. p. 53 a č.
p. 40 a rodiny Popovských z č. p. 95 ze Soutic
a na paměť válečného utrpení občanů Soutic,
Černýše a Kalné. Dne 5. 5. v 18,00 hodin bude
mše v kostele svatého Jakuba staršího a poté

proběhne pietní akt a položení věnce
k pamětnímu místu. No a nyní z jiného soudku,
mám radost, že se naše mládež zapojí do
vydávání Souticovin, neboť přišla s nápadem,
že bychom mohli obnovit tradici „Stavění máje
s opékáním špekáčků a ohňostrojem“. Jsou
mladí, mají spoustu dobrých nápadů a je moc
dobře, že mladá generace se začala zajímat o
dění v naší obci a chtějí být jeho součástí. I
když někdy zazlobí, tak si musíme všichni
sáhnout do svědomí a zjistíme, že jsme nebyli
jiní. O dalších nápadech naší mládeže se
dočtete na další stránce. Doufáme, že přijdete
podpořit jejich snahu, určitě bude vítaná i Vaše
rada a zkušenost se stavěním máje. No a to
nejlepší nakonec. Obec Soutice se konečně
dočká toužebně očekávaného znovuotevření
pošty. Naše obec je jedna z prvních, kde bude
spuštěn pilotní projekt “PARTNER“,
plnohodnotná pobočka pod naším vedením.
Zatím nemáme všechny přesné informace, ale
věřím, že Vás tato zpráva potěší. Vážení
občané, srdečně Vás zveme na všechny
pořádané akce. Vaší účastí tak podpoříte
společenský život v naší obci. Tak, jako každý
rok máme před sebou Velikonoce, svátek plný
klidu a radosti. Co to vlastně Velikonoce jsou?
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem
křesťanské církve, je spojený s umučením a
vzkříšením Ježíše Krista. Velikonoce se řadí
mezi nejhezčí svátky v roce hned po Vánocích.
Pečou se beránci a mazance, pletou se
pomlázky, zdobí se vajíčka. Chlapci, tatínkové
a dědečkové pletou pomlázky z vrbového
proutí. Ozdobí je mašličkami a připravují si je
na Velikonoční pondělí, na den, kdy chodí od
domu k domu a šlehají malá děvčátka a jejich
maminky. Za odměnu většinou dostávají
zdobená vajíčka, čokoládová vajíčka a zajíčky,
různé bonbónky a plno různých sladkostí.
Dospělí koledníci většinou dostávají od žen
„štamprdlátko“ alkoholu.
Na co nesmí koledníci zapomenout, je
samozřejmě nějaká koleda. Nejznámější z nich
je:
Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička
vám snese jiný.
Přeji Vám všem, krásné a kvetoucí jaro, ať se
umoudří počasí, které se nyní tváří jako
opravdu aprílové, chlapcům přeji pěknou
pomlázku a děvčatům hodně tvůrčích nápadů,
Alena Exnerová.
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Přehled akcí konaných v loňském roce:
Rozsvěcení vánočního stromečku
Jarní úklid v obci Soutice a okolí
Staročeská maškara
Zájezd do divadla Radka Brzobohatého na
představení Vyhazovači
Tradiční oslava Dne Matek s Jiřím Štědroněm
Účast v soutěži Vesnice roku 2014
Hurá prázdniny – dětské zábavné odpoledne s
Kamilem Emanuelem Gottem
6. ledová neckyáda
Slavnostní odhalení sousoší sv. Anny a Panny
Marie
Zájezd do divadla Gong – představení Dívčí válka
Rozsvěcení vánočního stromečku
Vánoční koncert skupiny Diogenes v kostele

V předvečer první adventní neděle 29. 11. 2014 se
na soutické návsi konalo tradiční rozsvěcení
vánočního stromečku.
Zněly koledy, vonělo svařené víno a grilované
klobásky, prodávaly se kalendáře obce Soutice,
adventní věnce, svícny, zvonečky a další vánoční
dekorace,
které
připravily
zaměstnankyně
obecního úřadu. Své výrobky prodávala také paní
Schmatová. Zavítal mezi nás i prodejce kosmetiky
a drogerie.
Starostka obce Alena Exnerová občany přivítala a
přednesla krátký proslov. Potom se rozzářil
vánoční stromeček, který se tentokrát oděl do
zbrusu nových světelných řetězů.
Děti dostaly čokoládový adventní kalendář a do
každé rodiny putovalo keramické prasátko pro
štěstí.
Této akce se zúčastnilo hodně místních občanů i
chalupářů. Také nová výzdoba stromečku se líbila.
Neznámého „hrdinu,“ který později světelný řetěz
přestřihl, nezbývá než politovat.
Za pomoc děkujeme paní Petře Svobodové,
manželům Doležalovým, pánům Josefu Olišarovi,
Tomáši Svobodovi a Kamilu Černému a Barušce
Kadlečkové s kamarádkou.

Akce v muzeu:
Velikonoční tvoření
Soutěž o nejkrásnější kraslici
Bylinkové tvoření
Podzimní tvoření
Nálepky ze zápalek – výstava sběratele Josefa
Tomaidesa
Vánoční tvoření s mikulášskou nadílkou pro děti
Vánoční výstava betlémů a skleněných ozdob –
sběratelka Barbora Jandejsková
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Vánoční tvoření s mikulášskou nadílkou
Dne 5. 12. 2014 se v našem muzeu konalo Vánoční
tvoření spojené s mikulášskou nadílkou
pro děti.
Jako obvykle byla připravena spousta materiálu,
který se pod šikovnýma rukama dětí a s malou
rodičovskou pomocí měnil ve vánoční ozdoby,
řetězy, svícny a andělíčky.
Jakmile venku zazvonil zvonek, všechen pracovní
ruch ustal a zavládla lehká nervozita. Do muzea
vstoupil svatý Mikuláš provázený krásným
andělem a umouněným čertem. Hned se začali dětí
vyptávat, jestli nezlobí a poslouchají rodiče. Děti
překonaly ostych, recitovaly básničky a chlubily se
svými výrobky. Mikuláš s andělem jim za odměnu
nadělovali balíčky se sladkostmi, drobnými
dárečky a sem tam také s bramborou a uhlím. Ani
čert nezahálel, všechny pořádně postrašil a i když
do pekla neodnesl žádného hříšníka, neodešel s
prázdnou. Některé děti mu totiž namalovaly krásné
obrázky.
Na Vánoční tvoření přišel rekordní počet dětí v
doprovodu rodičů a prarodičů. Kromě dárků od
Mikuláše si všichni odnesli také své vlastnoruční
výrobky. Za pomoc a spolupráci děkujeme Jarmile
a Zdeňkovi Doležalovým, Mirkovi Mrázkovi a
Petře Svobodové.

Vánoční koncert
V pondělí 22. 12. 2014 pořádal Obecní úřad
Soutice v místním kostele sv. Jakuba st. Vánoční
koncert skupiny Diogenes.
Starostka obce Alena Exnerová přivítala diváky i
účinkující a popřála jim k nadcházejícím Vánocům
a novému roku.
Sympatičtí muzikanti zahráli české i zahraniční
koledy, spirituály, vánoční písně a představili
svérázný lidový nástroj famfrnoch. Posluchači
mohli obdivovat krásný hlas Kateřiny Kosové,
která účinkovala i ve filmové pohádce Tři bratři.
Na závěr si pak diváky zaplněný kostel společně s
hudebníky zazpíval známé koledy.
Výtěžek koncertu činil 4300,- Kč a byl věnován na
opravy soutického kostela.
Děkujeme panu faráři ThLic. Jaroslawu
Scieraszewskému. Dík za výzdobu a úklid kostela
patří manželům Tomaidesovým.
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Vánoční výstava v muzeu
Od poloviny prosince 2014 do konce ledna 2015
probíhala v soutickém muzeu vánoční výstava
betlémů a skleněných ozdob sběratelky Barbory
Jandejskové.
Čas navštívit tuto výstavu si v předvánočním a
novoročním shonu našla jen hrstka občanů.
Příchozí mohli obdivovat české i zahraniční
betlémy z různých materiálů a v různých
provedeních. Některé pocházely ještě z období
před I. světovou válkou, jiné byly naopak ve velmi
moderním stylu. Stejně tak vánoční ozdoby byly
různého stáří, pocházely z různých koutů Evropy a
pyšnily se rozličnými ornamenty. Kdo výstavu
shlédl, určitě nelitoval.
Za přípravu a realizaci vánoční výstavy děkujeme
paní Barboře Jandejskové s dcerou Markétkou.

Výstava nálepek ze zápalkových krabiček
V našem muzeu se konala výstava nálepek ze
zápalkových krabiček sběratele – filumenisty
Josefa Tomaidesa z Trhového Štěpánova, za jejíž
zapůjčení a instalaci děkujeme paní Zdeňce
Chvojkové.
Ani tato zajímavá výstava se netěšila přílišnému
zájmu návštěvníků. Nutno říci, že neprávem. Byly
zde nálepky od období první republiky až do 70.
let 20. století. Člověk byl až překvapen, co
všechno se za tu dobu objevilo na obyčejných
krabičkách od sirek.
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Co se událo:
Velikonoční tvoření
V sobotu 28. 2. 2015 bylo v soutickém muzeu
připraveno tradiční Velikonoční tvoření.
Hned při vstupu čekal návštěvníky muzea důležitý
úkol – vybrat nejkrásnější obrázek na téma
Velikonoce. Pomocí „hlasovacích
fazolí“ přidělovali body osmi přihlášeným
obrázkům. Na závěr se body sečetly a šťastným
vítězem se stal Vojtíšek Nerad ze Soutic. Všechny
soutěžící děti dostaly sladkou odměnu, vítěz navíc
obdržel „zlatou“ čokoládovou medaili z rukou paní

starostky. Obrázky se dětem moc povedly a
všechny si zaslouží velikou pochvalu. Po hlasování
už se začalo tvořit. Zdobily se věnečky, slepičky ze
sena, na pomlázky se vázaly mašle, vyráběly se
větrníky. Selo se velikonoční osení, z popcornu se
vyráběly ovečky, navlékaly se korálky, vajíčka se
malovala voskem, zdobila třpytkami a obtisky. Na
velikonoční kuřátko se nalepovala peříčka.
Velikonoční tvoření se těšilo velkému zájmu dětí i
dospělých. Každý si domů odnesl krásné
vlastnoruční výrobky a děti navíc balíček s dárky a
sladkostmi. Velikonoce v soutickém muzeu se opět
vydařily.

Výkresy do Soutěže o nejkrásnější velikonoční obrázek namalovali:
Vašík Tulach, Křivsoudov – nejmladší účastník soutěže
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Vojtíšek Nerad, Soutice – vítěz soutěže - zlatá medaile

Kristýnka Neradová, Soutice

Markétka Jandejsková, Soutice
Natálka Petrásková, Soutice

Valinka Svobodová, Kalná

Karolínka Svobodová, Kalná
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Plánované akce obecního úřadu:
Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
se uskuteční
7. 4. 2015 a 9. 4. 2015
od 11:00 do 12:00 hod. a od 16:00 do 17:00 hod.
v hasičské zbrojnici v Souticích
Veřejné setkání ke koncepci rozvoje obce Soutice a místních částí Černýš, Kalná
Všechny obce v Mikroregionu Český smaragd se pustily ve spolupráci se zastupiteli a manažerkou Evou
Vrzalovou do vytváření svých vlastních strategických dokumentů. Přípravu zahajují i Soutice.
Půjde o vyhotovení plánu rozvoje Vaší vesnice na 10 let dopředu. K tomu, aby se autoři dokumentu
dozvěděli, co si obyvatelé ve svém bydlišti a působišti přejí, a co by rádi v dalších letech k vylepšení
kvality života využili, se uskuteční komunitní plánování – tedy veřejné setkání s občany. Při něm si lidé
vyjasní, co je pro ně z hlediska rozvoje obce důležité. Na základě těchto podkladů bude strategický
dokument vznikat.
Veřejné setkání občanů Soutic, Černýše a Kalné proběhne v pátek 10. dubna 2015 od 18:00
v hasičské zbrojnici v Souticích.
Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, napište prosím Vaše náměty a připomínky na zadní stranu letáčku,
který dorazí k Vám domů. Papír potom vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu (nejdéle do konce
měsíce dubna).
Na setkání s Vámi a na Vaše nápady se těší Eva Vrzalová
Obecní úřad Soutice
vyhlašuje
Brigádu na úklid celého území obce
dne 11. 4. 2015
Sraz brigádníků je v 8:00 hod. na návsi v Souticích.
17. 4. Zájezd do divadla Broadway na muzikál “Mýdlový princ“
5. 5. Uctění památky obětí II. světové války – v 18:00 hod. mše sv. v kostele sv. Jakuba st.,
a položení věnce k památnému místu.
16. 5. Den matek – setkání žen v 15:00 hod., hasičská zbrojnice Soutice
Soutice ve fotografii - Zapojte se do soutěže !
- vyfotografujte zajímavá, oblíbená nebo neoblíbená místa v obci,
- své postřehy z obce posílejte na emailovou adresu muzeumsoutice@seznam.cz do 31. 10. 2015
- fotografie budou vystaveny v muzeu, z nejlepších bude sestaven kalendář pro rok 2016
Zapojení nejmladší generace a generace dříve narozených do života obce:
Nápad nejmladší generace:
Obnovení tradice stavění máje s opékáním špekáčků a ohňostrojem dne 30. 4. 2015 na hřišti v Souticích.
Nápad od dříve narozených:
Rozkvetlá obec
- soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu (domu, okna, předzahrádky)
- přihlášky do soutěže můžete podat osobně, telefonicky nebo emailem do 24. 7. 2015 na OÚ Soutice
- komise složená z dětí a dospělých, vybere nejkrásnější květinovou výzdobu
- slavnostní vyhlášení vítěze s předáním ocenění a speciální cenou dětské poroty proběhne 15. 8. 2015
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Nebezpečný odpad
Mezi složky komunálního odpadu patří i tzv. nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu není prováděn
klasickým svozem, jako je to u papíru, skla či plastu, ale právě pro své nebezpečné vlastnosti je sbírán ve
sběrném dvoře EKOSO Trhový Štěpánov a nebo při sběrových dnech dvakrát do roka.

Definice:
Podle §4, odst. a) zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se nebezpečným
odpadem rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v příloze č. 2 prováděcího právního
předpisu (vyhlášky MŽP č. 381/2002 Sb., Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více
nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona, např. výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost,
škodlivost zdraví, toxicita, žíravost, infekčnost, ekotoxicita.

Mezi nebezpečné odpady řadíme:











 lepidla, pryskyřice
 léčiva (prášky, masti, tinktury)
 zdravotnický materiál (znečistěné obvazy, injekční
stříkačky a jehly, jednorázové vyšetřovací pomůcky,
obaly z odebíraných nebo kultivovaných vzorků)
 vysloužilé chladničky, mrazáky (obsahující
chlorfluoruhlovodíky, tzv. freony)
 vysloužilá obrazovková zařízení (televizory,
počítačové monitory, herní displeje)

oleje a tuky (minerální nebo syntetické)
rozpouštědla, kyseliny, zásady
odmašťovací přípravky
těkavé látky
fotochemikálie
pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství
vysloužilé zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
baterie a akumulátory všeho druhu
barvy, laky, mořidla
tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren

Problematika autovraků
Autovraky jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem. Podle tohoto zákona může majitel předat
vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné ke zpracování autovraků, tj. na autovrakoviště, které má
souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje k provozování zařízení na sběr, výkup a zpracování autovraků.
Provozovatel autovrakoviště je povinen se tímto souhlasem prokázat. Dále je povinen vystavit majiteli doklad
o převzetí autovraku a doklad o ekologické likvidaci, na základě kterého bude vozidlo vyřazeno z evidence.
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Skladba obyvatel v obci Soutice k 31. 12. 2014
Muži
Věk

Ženy

Celkem

Celkem Soutice Kalná Černýš Celkem Soutice Kalná Černýš

90 - 99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 - 89

5

3

2

0

10

7

3

0

15

70 - 79

11

8

3

0

10

9

1

0

21

60 - 69

26

19

4

3

25

17

4

4

51

50 - 59

17

13

3

1

15

11

3

1

32

40 - 49

17

12

3

2

20

17

2

1

37

30 - 39

23

19

2

2

20

15

2

3

43

20- 29

13

10

1

2

19

13

5

1

32

10 - 19

10

8

1

1

9

9

0

0

19

0-9

10

8

0

2

14

10

3

1

24

Celkem

132

100

19

13

142

108

23

11

274

Zemřeli:
Vilímovská Jiřina, Soutice
Mirek Ladislav, Soutice
Karlová Františka, Soutice

Narodili se:
Starová Kristýna, Soutice
Vesecká Šárka, Soutice
Vinšová Veronika, Kalná
Jakoubek Adam, Soutice

Blahopřání:
Naši milí senioři,
k Vašemu životnímu jubileu
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody
přeje Obecní úřad Soutice
p. Rybičková Božena, Kalná – 67 let
p. Seidl Václav, Soutice – 66 let
p. Vlasáková Jiřina, Kalná - 83 let
p. Kadlečková Jaroslava, Soutice – 73 let
p. Schmatová Božena, Soutice – 68 let
p. Schmat Petr, Soutice – 71 let
p. Bezouška Tomáš, Soutice – 69 let
p. Fisler René, Soutice – 72 let
p. Petrásek Jaroslav, Soutice – 67 let

p. Brzková Eva, Soutice – 68 let
p. Petrů Jaroslav, Kalná – 80 let
p. Nováková Lidmila, Soutice – 68 let
p. Vobořilová Miluše, Soutice – 79 let
p. Míková Anežka, Kalná – 81 let
p. Bursíková Anežka, Soutice – 76 let
p. Říha Jiří, Soutice – 67 let
p. Vilímovský Jaroslav, Soutice – 68 let
p. Vilímovský Antonín, Soutice – 68 let
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Dětské okénko:
Ahoj jaro
Sluníčko už pěkně rozehřálo led a sníh,
sněženka nám z trávy mává, ptáčci zpívaj ve větvích.
Vyjdeme si na procházku, na hřišti si budem hrát,
z písku hrady postavíme, ahoj jaro, pojď si hrát.
Černá vrána
Krákorala černá vrána, krákala na havrana:
Milí strýčku havrane, kdy už jaro nastane?
Ťukám, ťukám zobákem , abych probudila zem.
Ťukám, ťukám do sněhu, bez jídla a noclehu.
Ťukej, ťukej milá vráno,
jaro přijde – možná ráno.
Spojovačka:
Spojením čísel 1 až 35
vznikne obrázek.
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Velikonoční
Koleda, koleda, jarní trávo,
Ať je tady všechno zdrávo.
Koleda, koleda, travičko,
povyrosť jen maličko.
A pak ještě výš,
udělej nám skrýš,
pro vajíčka, pro zajíčka
i pro toho koledníčka,
co si pokoj nedá
a vajíčka hledá.

Recept:
K Velikonocům se váže spousta tradic i ohledně jídla a stravování.
Na Škaredou středu se tradičně podávala jídla, která vypadala nevzhledně a škaredě. Pokud se tedy
hospodyně rozhodla usmažit například bramboráky, musela je při obracení alespoň trochu potrhat.
Zelený čtvrtek se nesl ve znamení jarní zeleně (jarní kopřivy, špenát) a luštěnin.
Na Velký pátek se obvykle držel půst.
Bílá sobota znamenala velikonoční nádivku a tradiční mazanec.
Nedělní Boží hod Velikonoční býval spojen s hostinou, která začínala bohatým masovým vývarem. Pokud to
bylo možné, hospodyňky připravovaly kůzlečí maso a jako dezert se podával pečený beránek.

Slaný beránek
(velikonoční nádivka trochu jinak)
Ingredience:
6 vajec
6 rohlíků
600 g uzeného masa
kopřivy
50 g rostlinného tuku
mléko
sůl
Popis přípravy: Uzené maso uvaříme a pokrájíme na drobné kostičky. Nakrájené rohlíky zvlhčíme mlékem,
přidáme žloutky, pokrájené uzené maso, nasekané kopřivy, tuhý sníh z bílků a osolíme. Zpracované těsto
vlijeme do vymaštěné formy na beránka a upečeme.

Přejeme Vám dobrou chuť!
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