prosinec 2004

roèník 6, èíslo 5

Váení a milí spoluobèané, stále více si uvìdomuji a zvlátì v tomto adventním a pøedvánoèním období, e bychom mìli zpomalit ná neustálý hon. Mìli bychom se uklidnit a zamyslet se
nad svým ivotem. Nad tím, co dìláme patnì, co se nám nelíbí, co bychom chtìli zmìnit a také
se radovat z toho, co se nám podaøilo. Moc se nám to ale nedaøí, hlavnì nám enám, které jsme
vìtinou stále nespokojené a eneme sebe i své blízké stále dopøedu. Je pravda, e je to motor,
který pohání dalí rozvoj civilizace, ale nìkdy si øíkám, jestli by nám nebylo lépe v pralese.
Jsou to divné úvahy viïte, ale zøejmì napadají èím dále více lidí. Myslím si, e bychom mìli být
více spolu, více spolu komunikovat a to nejen v obci, ale i v rodinì. Televize zabrala vìtinu naeho èasu, kdy u ní
unaveni èi osamoceni usedáme èi usínáme. Málo spolu hovoøíme, málo se vzájemnì podpíráme a se svými radostmi
i bolestmi se uzavíráme do sebe. Tímto stavem trpí pøedevím dìti, které nutnì potøebují, abychom s nimi mluvili,
dokázali je poslouchat a trpìlivì odpovídali na jejich dotazy a stesky. Potøebují lásku, stejnì tak jako staøí lidé, kteøí
velmi strádají, kdy na nì zapomínáme. ádné drahé dárky tuto lásku a poctivou péèi, nenahradí. Mìjme to na pamìti
zejména v tuto dobu. Zapomeòme na zbìsilé shánìní dárkù, uklízení a hromadìní jídla. Mìjme se rádi, buïme k sobì
laskaví, ohleduplní a vstøícní. Pøeji Vám vem sama za sebe i jménem celého zastupitelstva obce Semèice hodnì
zdraví, klidu a vzájemné lásky. O tom co se nám podaøilo, èi nepodaøilo si povíme pozdìji.
Vae starostka JANA MYDLILOVÁ

Jak jsme v Semèicích volili do Krajského zastupitelstva
ve dnech 5. a 6. listopadu 2004
K volebním urnám pøilo 139 volièù, co je 36 %.
Bylo odevzdáno 139 platných hlasù.
Jednotlivé strany obdrely tento poèet platných hlasù:
1.

ODS

58 hlasù

41,72 %

2.

KSÈM

31 hlasù

22,30 %

3.-4.

ÈSSD

18 hlasù

12,95 %

3.-4.

Koalice strany zelených

18 hlasù

12,95 %

5.

Strana venkova

6 hlasù

4,32 %

6.

SNK sdruení nez. a Evroptí demokraté

4 hlasy

2,88 %

7.

Svobodní

2 hlasy

1,44 %

8.-9.

Koalice KDU-ÈSL, US-DU

1 hlas

0,72 %

8.-9.

Nezávislí

1 hlas

0,72 %

Hana STARÁ
zapisovatelka

Mgr. Jana KOÈOVÁ
pøedseda volební komise
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení

z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 29. záøí 2004 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
10. Osvobození od úhrady místního poplatku za odpady
za r. 2004 pro è. p. 83.

Obecní zastupitelstvo:
A)Bere na vìdomí:

11. Naúètování 50% penále poplatníkùm, kteøí do 25. 10.
2004 neuhradí místní poplatek za odpady.

1. Zprávu o plnìní úkolù uloených OZ na jednáních
dne 30. 6. 2004.

12. Prohlásit za nedobytné pohledávky za odpady u osob,
které se v Semèicích déle ne 2 roky nezdrují
a jejich adresu nelze zjistit (Upøesnìní bude v zápise
3. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jmenovitì, vèetnì výe pohledávky).
jednání.
13. ádost TJ Sokol Semèice o provedení úpravy
a redukce zelenì ve sportovním areálu v Semèicích
B) Schvaluje:
na základì výbìru a odborného posouzení komise
pro rozvoj obce a ivotní prostøedí.
1. Program dneního jednání zastupitelstva obce.
2. Zprávu o kontrole hospodaøení v Masarykovì
základní kole za 1. pololetí 2004.

2. Ovìøovatele zápisu: pí Marii Masákovou a p. Karla
C) Neschvaluje:
Hùlku
1. ádost obyvatele nemovitosti è. p. 58 o prominutí
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Jiøího Èejku a Ing. Aloise
úhrady místního poplatku za odpady, nebo uvedené
Jirsáka.
dùvody nejsou dostateèné, aby mohlo být ádosti vyhovìno.
4. Zprávu o hospodaøení obce za období leden - srpen
2004.
D) Ukládá:
5. Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù Starostce Ing. Janì Mydlilové:
a poloek, tak jak byla pøednesena. Pøesná specifikace bude uvedena v zápise z dneního jednání,
jako rozpoètové opatøení è. 3.

1. Zapracovat schválené zmìny do rozpoètu obce.

2. Zabezpeèit vekeré doklady potøebné pro získání
pøeklenovacího úvìru od ÈS a. s. a uzavøení smlouvy
o úvìru.

a) Zvýení rozpoètových pøíjmù o 1 687 700,- Kè.

3. Ve spolupráci s JUDr. Purlovou pøipravit dohody
o finanèní spoluúèasti zainteresovaných obèanù
a majitelù nemovitostí na budování hlavního vodovodního øadu z havarijních dùvodù v ulici Pod Hol.

b) Zvýení rozpoètových výdajù o 2 987 700,- Kè.
6. Pøijetí pøeklenovacího úvìru od Èeské spoøitelny a. s.
ve výi 1 300 tis. Kè.
7. Výstavbu hlavního vodovodního øadu z havarijních
dùvodù v ulici Pod Hol v délce cca 160 m
za finanèní spoluúèasti majitelù nemovitostí ve výi
20 % z celkových nákladù cca 160 tis. Kè.

4. Ve spolupráci se stavební komisí zabezpeèit výstavbu
hlavního vodovodního øadu v ulici Pod Hol, vèetnì
smluvního zajitìní.

8. Zmìnu koncepce výstavby inenýrských sítí
ve III. etapì Za Kampelièkou a ve 3. ulici takto:
a) Výstavba in. sítí pro 3. ulici a èást III. etapy
Za Kampelièkou bude odloena na pozdìjí dobu.
b) Výstavba in. sítí bude provedena pouze pro
19 RD v horní èásti lokality.
c) Zpracování provádìcí projektové dokumentace
v pùvodním rozsahu bude pøerueno a zadána
zmìna zpracování projektu na inenýrské sítì
pouze pro 19 RD stejnému zpracovateli projektu.

6. Zabezpeèit zmìnu smlouvy o dílo s projektantem
III. etapy výstavby in. sítí.

5. Ve spolupráci se stavební komisí zabezpeèit konkretizaci zadání provádìcí projektové dokumentace
v souvislosti se zmìnou zámìru a rozsahu budoucí
výstavby inenýrských sítí ve III. etapì.

7. Spolu s komisí pro rozvoj obce a P pøipravit
na pøítí jednání OZ aktualizaci Obecní vyhláky
è. 2/2001 o místním poplatku za odpady.
8. Pøedsedovi komise pro rozvoj obce a P vypracovat
návrh redukce a úpravy zelenì ve sportovním areálu.
V Semèicích dne 29. 9. 2004
Zapsala: Stará

9. Sníení místního poplatku za odpady u è. p. 135
na 50% z dùvodu dlouhodobého pobytu obyvatel
v zahranièí.
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Usnesení

z mimoøádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 15. listopadu 2004 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
ního styku è. ZP/2113/04/LCD s Èeskou spoøitelnou, a. s.
A) Bere na vìdomí:
6. Rozpoètový výhled 2005 - 2008
1. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jednání.
2. Upozornìní komise pro rozvoj obce a P na stále C) Neschvaluje:
1. Udìlení výjimky z regulativù prostorového uspoøáse zhorující havarijní stav støechy kostela a zvyudání pro majitele stavební parcely è. 360/29.
jící se nebezpeèí úrazu.
D) Ukládá:
B) Schvaluje:
1. Program mimoøádného zasedání zastupitelstva obce Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Uzavøít Smlouvu o úvìru è. 2113/04/LCD s Èeskou
tak, jak je uveden na pozvánce s rozíøením o dva
spoøitelnou, a. s.
body: 1) Projednání a schválení Smlouvy o zastavení
pohledávek z obchodního styku è. ZP/2113/04/LCD 2. Uzavøít Smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního
styku è. ZP/2113/04/LCD s Èeskou spoøitelnou, a. s.
s Èeskou spoøitelnou a. s.
3. Informovat adatele o neschválení výjimky z regu2) Projednání a schválení rozpoètového výhledu
lativù prostorového uspoøádání území o výsledku
2. Ovìøovatele zápisu z dneního jednání: pí Marii
jednání komise pro rozvoj obce a P a o usnesení
Masákovou a Ing. Jiøího Èejku
zastupitelstva obce.
3. Navrhovatele usnesení: p. Karla Hùlku, Ing. Vlad.
4. Znovu naléhavì informovat obèany o zvyujícím
Hynkovou
se nebezpeèí úrazu na místním høbitovì.
4. Uzavøení Smlouvy o úvìru è. 2113/04/LCD s Èeskou
V Semèicích dne 15. 11. 2004
spoøitelnou a. s.
Zapsala Stará
5. Uzavøení Smlouvy o zastavení pohledávek z obchod-

Obec Semèice

294 46 Semèice 10, okr. Mladá Boleslav
IÈO: 00238597, è.ú.: 0483214379/0800, tel. 326388130, fax: 326388286, E-mail: ou@obecsemcice.cz
www.obecsemcice.cz

pokraèuje v prodeji stavebních parcel
ve III. etapì zástavby na lokalitì Za Kampelièkou. Parcely budou v r. 2005 komplexnì zainvestovány (splaková kanalizace, vodovod, plyn, elektrika, veø. osvìtlení, rozhlas, telefon). Stavebníci mohou zaèít se stavbou RD
v øíjnu 2005. K dispozici je jetì 9 parcel z 19 (10 je ji závaznì zadáno) o výmìrách od 9 - 15 arù. Cena parcely
je 650,- Kè/m2.
Výbìr stavebních parcel a podávání ádostí je moné na Obecním úøadu v Semèicích, nejlépe v úøední dny t. j.
pondìlí a støeda, kde obdríte i ostatní informace.

ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)

STARÉ RODY V SEMÈICÍCH
Rod Králù
Na místì parku u samoobsluhy bývala chalupa è. p. 29.
Ji v roce 1654 to byl statek Jana Volfa, kterému øíkali Zeman. Po nìm nastoupil v drení statkù rod Králù od roku
1656 do roku 1886. K usedlosti patøilo 50 strychù polností.
Pøedposlední majitel Václav Král se oenil s Annou Dìdinovou ze Ctimìøic. Byla to sestra Frantika Dìdiny, pisate-

le pamìtí Bejvávalo. Jejich syn, Václav Král, jak zapsal
Èenìk Hoøejí tento poslední z rodu Králù oddal se pití,
hospodáøství si nevímal a aby na pití a ivobytí penìz mìl,
odprodával pozemky. A tak z nejvìtího statku zùstalo jen
domovní stavení, stodola a zahrada, táhnoucí se podél cesty a ku okresní silnici. Vak i na tyto dolo. Stodolu kus
po kuse spálil a zahradu prodal na stavební místa. Roku
1886 prodal i domovní stavení i se zahradou za cestou místní
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kolní radì ku stavbì koly. Ta vak dala domek opravit
a usídlil se zde øídící uèitel. Zahradu za cestou prodala místní
kolní rada panu Rychetskému a domek smìnila s panem
Posltem za jeho domek è. p. 3 (kola).
Poté co byl domek prodán v drabì, pøestìhovala se
celá rodina do podnájmu k Podhajskovùm (Nastoupilovi). Dìti ly do sluby a Václav Král pletl koíky a dìlal
obecního ponocného. Dcera Anna zùstala svobodná a slouila v rodinì Bedøicha Smetany. Marie byla tìlesnì postiená a utopila se v Jizeøe. Jan byl také tìlesnì postien a
zemøel mlád. Barbora slouila u hajného Kirnera a také
zùstala svobodná. Jediný ze esti dìtí Josef Král se uchytil
v cizinì, pracoval ve Vídni a Salcburku a oenil se. Neastný sedlák Král se nakonec odstìhoval do Dobrovice,
kde také zemøel. V Semèicích pokraèovala jiná vìtev rodu
Králù, do které patøil i ná bývalý kronikáø Jiøí Král.

domek è. p. 38 a tam se pøestìhoval, byla pøední èást kovárny - svìtnice - pronajímána zvlá. Jedna z posledních
tu byla rodina Petra Moce (tatínek paní Krátké) a ti mìli
veliký ruèní mandl, mnozí z nás se pamatují.
V roce 1939 byla dládìna a vyrovnávána okresní
silnice, prùtah obcí od è. p. 26 k è. p. 10 (Kampelièka),
byla zbourána obytná èást kovárny a pozemek zahrádky
pøed okny a místo bylo zabráno pro vyrovnání oblouku
silnice. Stát zùstala pouze zdìná èást - kovárna, kam docházel kováø Sládek se synem tìpánem. Kovárna byla
oblíbeným místem muù v dobì pracovního klidu v zimì,
besedovali tu pøi práci mistra a ohøívali se u výhnì.
Ze chléva byla upravena hasièská zbrojnice a sem pøemístìna z è. p. 29 (Posltovna) ruèní støíkaèka.
Kovárna zde byla do roku 1943, zbourána byla mládeí,
která soutìila o nejlepí obec v okrese a upravovala hoøení náves. Zároveò byla zboøena obecní váha a veøejná studnì v tìchto místech. Na hoøení návsi byly upraveny parèíky a kovárnu si postavil tìpán Sládek na svém dvoøe è. p.
38. Domovní èíslo 25 pøipadlo po nìkolika letech jiné usedlosti a bourající mláde získala tøetí místo v soutìi.

Rod Krejèíkových
Usedlost è. p. 18 navdy zmizela, ani Krejèíkovi u tu
nejsou, za vzpomínku vak stojí jejich zajímavé osudy.
Krejèíkovi pøili do Semèic v roce 1804 ze Ctimìøic, kdy
vymìnili tamní statek è. p. 8 za hospodu è. p. 4 v Semèicích
s Antonínem arbortem. V roce 1820 je ale také uveden Frantiek Krejèík, semèický hostinský, jako majitel (nebo nájemce) hospody è. 12 v Dobrovici (U Grusù). Anna Krejèíková
zemøela za války roku 1866 jako poslední na choleru. Pozdìji Krejèíkovi hospodáøství i s hostincem prodali a odstìhovali se do Chorvatska, kde koupili velkostatek v Podganèí.
Po èase pøili, a na jednu dceru, která se tam provdala
za uèitele, zpìt do Èech. Krejèíkovi mìli pravdìpodobnì
12 dìtí. Syn Josef velký rusofil, vystudoval gymnasium v Mladé
Boleslavi, dál studoval ve Lvovì, odkud pøeel do Ruska, kde
pøijal ruské obèanství. Po mnohých trpkých zkuenostech
a velikém strádání se vrátil do Èech. Usadil se v Praze u Olièovy uhelné firmy a úèastnil se aktivnì ivota národního. Pøímluvou svých politických pøátel obdrel uhelné skladitì na
Vilsonovì nádraí. Po válce se obchodu vzdal, stal se presidentem uhelné spoleènosti a koupil si u Domalic zbytkový
statek se zámeèkem a v Blíejovì u Domalic uhelný dùl. Bohumil Krejèík mìl uhelné skladitì na nádraí v Libni a ve
válce padl. Jan Krejèík si zøídil povoznictví ve Vrovicích.
Václav Krejèík se po návratu z Chorvatska stal inspektorem
pozemkové banky, odhadoval velkostatky aè vzdìlání získal
v Semèicích. Frantiek Krejèík se oenil v Semèicích s Annou
Vinovou. Jejich dvì dcery se vdaly, Anna za uèitele Ladislava Lhotu a oba synové Josef a Frantiek zùstali svobodní a tak
jméno Krejèíkových ze Semèic zmizelo.

Chlapské scházení
Kovárna nebyla jediným místem, kde se mui rádi scházeli a povídali. Druhým takovým místem byla kolárna pana
Dusila è. p. 46 (Masákovi). Moná také proto, e pan Dusil
byl velmi èinným hasièem. Dalím takovým místem byla
evcovna Josefa Hlaváèka è. p. 42. Na domì byl nápis
Rychlosprávkárna obuvi. Povídalo se tu a hrály také
karty. Samozøejmì dalí byly tøi semèické hospody, u Svárovských, kde se také koulely kuelky. K Jonáovùm se
chodívalo v nedìli odpoledne (nyní Renko) a hospoda
u Novotných, pozdìji Mysíkù.
kola
Pùvodnì byl nad vchodem koly pouze nápis kola. Ihned po otevøení v roce 1927, kdy byla kladnì
vyøízena ádost o povolení názvu koly jménem prezidenta republiky, byl nad vchodem upraven nápis Masarykova kola. Za války musel být nápis zatukován, po
válce byl obnoven, ale ve støedu 19. srpna 1953 byl místními obèany pod vedením pana øídícího definitivnì
odstranìn.
Také ve títì byl pùvodnì kruh pro budoucí zabudování hodin. K tomu nikdy nedolo. Po urèitou dobu byla do
kruhu nastøíkána èervenou barvou pìticípá hvìzda.
S novou fasádou zmizel i tento kruh.

ZE STARÝCH SEMÈIC
Semèická kovárna
V majetku obce byla obecní kovárna è. p. 25. Kdy byla
postavena, neznámo. Døevìná budova, vévodící hoøení návsi, vzadu provozovny kovárny, vpøedu obytná místnost, po
stranách kolny a klece na kování volù, krav a koní.
Kovárnu mìli pronajatu, pokud je známo, tito kováøi:
Jan Èapek do roku 1870, Jan Sládek do r. 1902 a poslední
tìpán Sládek. Zprvu byla pronajímána celá kovárna kováøi. Kdy vak kováø Jan Sládek koupil koncem roku 1921

Kampelièka
Usedlost è. p. 10, chalupu Barbory ámalové
i s pozemkem koupil od posledního majitele Nezbedy Spoøitelní a záloní spolek. Pole koupili rùzní zemìdìlci ze Semèic, napø. pole u Ctimìøic s køíkem a starou lípou koupil
V. Dvoøák z è. p. 14 a ihned dal køí i strom odstranit. Spoøitelní spolek dal vechny objekty starého hospodáøství
zbourat a protoe na místì byla vysoká stráò, byla hlína
- cihláøská lutka - rozprodána zájemcùm. I zaváka pøi úpravì
hoøení návsi je z tohoto zdroje. O hlínu byl veliký zájem.
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spokojen pro nízký odhad, nebo pøíli vysoký, byla
ivnost znovu proacována za pøítomnosti dvou nebo tøí
rychtáøù sousedních obcí, t. j. právem rychtáøským. Pøi
prodeji se vdy platila zvlátní daò, která byla zvýena
o 100 % pøi prodeji osobì cizí.
Po smrti dritele gruntu pøebírá ivnost zletilý syn,
nebo vdova s poruèníkem, kdy právní dìdic nebyl plnoletý. Kdy se vdova znovu provdala, její manel byl prozatímním hospodáøem do plných let dìdice, jemu musel
odevzdati grunt v tée acovní cenì, jak jej sám kdysi
pøevzal, se vím hospodáøským dobytkem, polnostmi i náøadím. Kdy grunt zlepil nebo rozíøil, mohl si vydané
èástky penìz z kupní nebo odhadní ceny pro sebe sraziti.
Sourozenci dostávali otcovské nebo mateøské podíly, buï
v penìzích, nebo v dobytku. Jim musel nový hospodáø vystrojit i svatbu nebo pohøeb, matka si urèila vejminek, mnohdy
znaèný, po dlouhá léta zatìující nového hospodáøe.
Mnohý usedlík drel ivnost po celá desetiletí bez zápisu v pozemkové knize. Teprve kdy chtìl ivnost
postoupit nebo prodat, ádal vrchnost o dodateèné vloení do gruntovních knih.
Byl-li grunt prodluený pro patné hospodaøení poddaného tak, e zde nemohl nic podnikati, byl z gruntu schozen, ujala vrchnost jeho chalupu a postoupila ji komukoli,
kdo se o ni pøihlásil, tøeba i bez penìz a nutného závdavku.
Cenu odhadní mohl nastupující hospodáø spláceti roèními
vejruòkami pøi draných obecních soudech a do úplného
zaplacení. Kdy nebyl ádný zájemce o zpustlou chalupu,
donutila vrchnost jednoho z poddaných, aby se jí ujal a na ní
hospodaøil tøeba jen krátký èas. Vrchnost zde mìla nìkoho,
kdo jí zdarma robotoval, platil danì a vykonával vechny
potøebné práce na panských polích.
Stavení byla v kadé vsi skoro stejná. Sestávala se
z kuchynì, komory, z chlívu nebo matale. V kuchyni byla
vdy velká pec, pøi stìnì dlouhá lavice, stùl, truhly na
aty a obilí. Vejminkáø mìl vdy pøes den moný pobyt
ve svìtnici a pøidìlenou vejminkáøskou svìtnici. Zaøízení
bytu bylo velmi skrovné. Pøi prodeji jsou vypsány vechny sebemení domácí i hospodáøská náøadí jako sekyry,
dláta, elezné kamnovce v kamnech, oufek, dí.
Kadá ivnost byla acována v kopách a groích
a denarech, pøi èem se poèítalo u rejského zlatého dvacet
støíbrných dvacetníkù na jeden zlatý. Pøi penìní
reformì, která byla zavedena u nás po skonèení napoleonských válek, byly odhady zmeneny, nií kurs
za ivnost se platil buï v bankocetlích - BZ - nebo lepí kurs
- na vídeòskou mìnu WW Wier Wahrung. Roku 1900 byla
zruena zlatníková mìna na mìnu korunovou a haléøovou.

Kdy byla veliká spousta hlíny odklizena a vzniklo stavební
místo, postavil v roce 1938 stavitel Ferkl z Dobrovice novou
budovu, kterou dodnes známe jako Kampelièku. Polírem
na stavbì byl tìpán Král z è. p. 57. I potom jetì pokraèoval
odvoz hlíny. Prvním vedoucím v této spoøitelnì byl Frantiek Èvanèara z è. p. 2. Dále to byli F. Volf z è. p. 26, J. Proft
è. p. 13, J. Novotný è. p. 58, také obèané Pìèic a Ctimìøic.
Hospoda
Usedlost è. p. 4 byla krèmou ji v roce 1654 s dvaceti
strychy polí a majitelem byl Jan Matálka podle zápisu
È. Hoøejího. V Pamìtech mìsta Dobrovice a jeho okolí
je uvedeno jméno Jan Matalíø. (Rod Matalíøù drel nìkolik generací statek è. p. 2). Od r. 1669 do 1804 drel
usedlost rod arbortových. Antonín arbort vymìnil hospodu za grunt ve Ctimìøicích s Frantikem Krejèíkem
a tak se dostal do Semèic rod Krejèíkových. Ti si dlouho
hostinec nenechali a po nìjakou dobu jej drela rodina
Diamantova. V tìch dobách byl hostinec povìstný stálými kravály mezi majiteli. Asi roku 1893 si hospodu pronajal A. Cink, který umìl výbornì hrát na harmoniku, byl
nenasytný jedlík, dobrý humorista a stále ízniv. Od Diamantù koupil usedlost F. Andìl, dlouholetý starosta
Semèic. Aè døíve do hostince neel, hostinec velmi zvelebil. Bohuel, oddal se pití a z toho si pomátl rozum.
Od roku 1909 majitel Fr. Heømanský hlavní budovu r. 1911
pøestavìl, r. 1912 upravil byt pro výmìnkáøe F. Andìla,
r. 1914 vystavìl Reifaisenku. R. 1921 po dlouhém jednání na obecním výboru, který mu nechtìl prodat kousek
pozemku, pøistavìl k domovnímu stavení pøístavbu - jevitì a asi r. 1923 pøístavek pro promítání obrazù Kinograf. Koncesi k provozování obdrel Sokol.
Heømanský hospodu pronajímal (J. Puldovi z Pìèic,
J. Brzákovi, který padl ve válce, F. Jonáovi, ten po neshodách s majitelem koupil è. p. 5). Za nájemce J. Volka
prodal hostinec Annì a Josefu Svárovským z è. p. 16
a Volkovi li na jejich místo. Po rodinì Svárovských
v hospodì hospodaøila Jednota a vystøídalo se mnoho hostinských. Po roce 1989 se opìt vrátila do rukou majitelù.
Vysvìcení kostela
Na nový rok v roce 1951, ve dvì hodiny odpoledne,
byl znovu vysvìcen kostel sv. Prokopa v Semèicích.
V pøedelém roce byly dány sochy biskupù a obraz
sv. Prokopa ke konzervaci. Vysvìcení provedl dobrovický dìkan Metelka, který tyto opravy dal provést.
V jedné rodinné kronice je uvedeno, e poprvé byl
kostel vysvìcen ihned po znovu vystavìní na místì, kde
stával døevìný kostel a fara ze tøináctého století, který
údajnì podlehl poáru.

Výmìnek
V roce 1856 koupil Frantiek Dìdina ze Ctimìøic
statek na Vinaøicích od manelù Matìjových, kteøí si zajistili výmìnek:
Jednu seknièku pøes dvùr, se siòkou i se sinnou
komorou k obývání. Dále na loubi nad pejchary pod tøi krovy plac a jeden chlívek pro prase. Sypného výmìnku kadoroènì a sice: 3 korce penice, 6 korcù ita, 4 korce jeèmene,
pùl korce hrách a pùl korce prosa, 20 liber másla, 20 liber

RYCHTÁØSKÉ PRÁVO DO ROKU 1848
(Z archivních pramenù V. Sajtl)
Pøed prodejem, nebo postoupením gruntu na syna, dceru, nebo osobì cizí, byla kadá ivnost tzv. proacována,
nebo odhadnuta rychtáøským právem pomocí dvou konelù nebo vejchozù.
Kdy prodávající, nebo postupující, nebyl s odhadem
5

sejra, kadoroènì jedno prase, jeden sáh døíví a 2 kopy otýpek.
Ze zahrady 4. díl ovoce. Do mlejna obilí a mouku ze mlejna
hospodáøovým potahem pøivézt. Prodávající si vymínil 2 korce polí, která bude kupující povinen vyhnojit a vekeré polní

práce udìlat, k tomu roènì jednu krávu vydrovat pro výmìnkáøe. Pøi hospodáøovì ohni vaøit a svìtnice s ním obývat. Výmìnkáøi byli manelé Matìjovi a jetì jejich starý otec a ili
tam jetì pøes dvacet let.
(F. Dìdina: Bejvávalo)

ZPRÁVY ZE Z

(v cenì sluby by byla odmìna lektora, náklady na spotøebovanou energii a náklady na úklid), ve bude upøesnìno.
Mgr. Jana KOÈOVÁ

Poèítaèová pracovna na Z
Poèítaèová pracovna byla na kole zøízena obcí a vybavena v rámci projektu Internet do kol v èervnu roku
2002. Letoní kolní rok je tedy ji tøetím, kdy je vyuívána v rámci osnov pro výuku pøedmìtu INFORMATIKA i pro práci zájmových útvarù.
Vyuèující vyuívají poèítaèe i pro áky se specifickými poruchami uèení, pro nápravu poruch.
Pøedmìt INFORMATIKA je vyuèován jako volitelný
pøedmìt v 8. a 9. tøídì.
Pro áky niích roèníkù (4. - 7. tø.) je zaøazen krouek
ZÁKLADY PRÁCE NA PC, který áci mohou navtìvovat ihned po vyuèování.
Navíc mohou áci pracovnu navtìvovat kdykoli mají
v rozvrhu tzv. okénko, èekají na autobus nebo mají polední pøestávku. V tomto smìru jim vychází uèitelé vstøíc,
zájem je velký a poèítaèová pracovna je vyuívána pomìrnì hodnì.
Pøesto je jetì spousta èasu v hodinách pozdního
odpoledne a veèera, kdy tzv. leí ladem.
Proto v souèasné dobì vedení koly spolu se zastupitelstvem obce plánuje vyuití pracovny pro irokou veøejnost v obci (napø. Kurs práce s poèítaèem, Vyuívání internetu atd.)
Zatím je jasné jen to, e by lo o placenou slubu

Pìvecký krouek
Od øíjna letoního roku funguje na Masarykovì Z
v Semèicích pìvecký sbor. Více ne 30 dìtí se schází jednou týdnì mimo vyuèování, aby se vìnovaly své zálibì zpìvu. Jsou rozdìleny na dvì skupiny. Mladí vede Mgr.
Marie Helichová, ty starí Mgr. Klára Vyhnánková. Vznikl
tak dostatek èasu na nácvik i vícehlasých skladeb.
V souèasné dobì dìtský sbor nacvièuje zimní písnì
a koledy na vánoèní vystoupení, které se uskuteèní
v závìru tohoto kalendáøního roku a sice 22. 12. 2004.
Mgr. Marie HELICHOVÁ
Dìkujeme mnohým z Vás,kteøí sponzorsky pøispívali
bìhem celého uplynulého roku naí kole.
Pøejeme Vám i vem ètenáøùm Semèického zpravodaje, aby byl rok 2005 úspìný, protkaný chvílemi
pohody, tìstí, pochopení a neutuchající touhy stateènì jít dál.
Za celou Masarykovu základní kolu
Mgr. Marie KUBÍNOVÁ

Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE

Blíí se nám konec roku, napadl nám první sníh a my
mùeme rekapitulovat letoní sezónu. Ta sportovní skonèila fantastickým úspìchem - postupem naeho  A 
mustva do vyí tøídy krajského pøeboru. Jetì jednou
jim vem dìkujeme, gratulujeme a ji nyní se tìíme na
pøítí rok. Drustvo  B  obsadilo krásné 4.místo v okresní
soutìi, mustvo  C  se umístilo zhruba v polovinì hracího pole ve své tøídì. No a áèci po nepøíli vydaøené
sezónì  obsadili 9.-12, místo v krajské soutìi.
Vem sportovcùm urèitì patøí podìkování za reprezentaci TJ SOKOL Semèice.
U ákù, kteøí by mìli být samozøejmì dalí nadìjí na
udrení kvalitního sportu v Semèicích dochází
k podstatným zmìnám.
1. Novým trenérem byl jmenován Honza Dlask.
2. Na Masarykovì Z probìhl nábor nových èlenù
a k naí radosti se pøihlásilo na 20 nových tváøí.

Ti pravidelnì v sobotu trénují a uvidíme co se pøes zimu
stihnou nauèit.
Nohejbal si zvolil i nového pøedsedu, stal se jím témìø
jednomyslnì Mirek Kuèera, tak mu pøejeme hodnì pevných nervù a a mu ten elán dlouho vydrí.
Na zimu se do tìlocvièny ostatnì pøesunula vìtina naí
èinnosti.
Drustvo A trénuje na 7. Z v Mladé Boleslavi, kde
má regulérní podmínky pro sport. Ostatní vèetnì sportovního volejbalu chodí do tìlocvièny Masarykovy Z
v Semèicích, se kterou máme uzavøeny smlouvy na pronájem a touto cestou chceme podìkovat vedení koly, e
nám ve vech naich poadavcích vylo vstøíc.
A co chystáme?
Urèitì se doèkáte vánoèního nohejbalového a moná
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a pokraèovat pøímo ve sportovním areálu. Budeme rádi,
kdy se k tomuto naemu návrhu vyjádøíte a dáte na vìdomí souhlasné i nesouhlasné pøipomínky èi návrhy.
Blíí se konec roku, tak chceme vem popøát hodnì
tìstí, pohody a hlavnì zdraví do dalích let.
Za TJ SOKOL
Vlaïka HYNKOVÁ a Mirek KUÈERA

i volejbalového turnaje v semèické tìlocviènì.
4. 12. 2004 startuje na koupaliti zimní kostkový turnaj. Zaèátek je v 17 hodin.
A samozøejmì rok zakonèíme tradièním Silvestrovským pochodem, jen moná v netradièním èase. Zaèátek bychom chtìli pøesunout na 13.00 hod. jako prvomájový, nebo Silvestrovská veselice pak bude navazovat

Z ÈINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
Ve støedu dne 13. øíjna ráno v pùl ètvrté ráno vyjela
nae zásahová jednotka k poáru hospodáøského stavení
v Sýèinì. Zúèastnilo se 7 semèických hasièù, zásah byl
rychlý a úèinný. Vem, kteøí se zásahu zúèastnili patøí
podìkování.

bdìné noci na této zábavì vymalovali, tedy vybílili
v nedìli dopoledne kolumbárium. Dalí brigády se
konaly na hasièárnì. Koneènì jsme sundali májku. Poloili jsme novou dlabu v kuchyòce, zazdili nìkteré
otvory, kterými se k nám dostávaly myi a pøipravili jsme
se s hasièskou technikou na zimu. Vem brigádníkùm
tímto dìkujeme.
V prosinci nás èeká ipkový turnaj v klubovnì, v lednu
výroèní schùze a dále HASIÈSKÝ PLES.
Organizaci tìchto akcí a pøesné termíny upøesníme na
èlenské schùzi v úterý 7. prosince 2004 od 18.00 hodin
v klubovnì, kam bych tímto chtìl co nejsrdeènìji pozvat
vechny èleny.
Za SDH Semèice
KLIMO Karel sen.

Tradièní vinobraní 9. øíjna se nám vydaøilo, ale stále není k naí spokojenosti dost velká úèast, hlavnì nìkterých domácích, kteøí jsou asi pøíli pohodlní. Ale
i tak chceme podìkovat vem, kteøí se pøili pobavit a také
rodinì Plíkové za bezúplatné zapùjèení sálu. Vìøíme, e
se Vinobraní v Semèicích stane opravdu tradicí a pøítí
rok u bude nabitý sál.
Obdiv patøí L.Rejmonovi a F.Lojkovi, kteøí po pro-

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
Podveèerní posezení se seniory, které se uskuteènilo 16. listopadu v klubovnì ve Sportovním areálu se vydaøilo. Podle vyjádøení tøiceti pøítomných spoluobèanù, byl tento veèer pøíjemný a pohodový. Dìkuji vem, kteøí se
podíleli na organizaci tohoto veèera.
Pøeji vem krásné Vánoce a hodnì tìstí v novém roce 2005.
Marie MASÁKOVÁ
pøedseda kulturní a soc. komise

POZVÁNKA
Kulturní komise obce Semèice srdeènì zve dìti, rodièe i prarodièe na vánoèní besídku, která se
uskuteèní ve støedu dne 22. prosince 2004 od 15,00 hod. v pohostinství u Plíkù.
Program:
1. Vystoupení dìtí z Mateøské koly
2. Vánoèní koncert dìtského sboru Masarykovy základní koly
3. Divadélko NA KOPEÈKU z Holých Vrchù zahraje Malou pohádku o veliké hlouposti
Pro dìti budou pøipraveny vánoèní balíèky.
Tìíme se na Vai hojnou úèast.
Kulturní a sociální komise obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

l

l

Znovu upozoròujeme na zmìnu adresy internetových
stránek Obce Semèice: www.obecsemcice.cz

l

Upozoròujeme obèany, e podle zákona o obcích
è. 128/2000 Sb. § 32 je kadý vlastník nemovitosti
povinen na svùj náklad oznaèit budovu èíslem popisným.
Kdo ádné èíslo popisné nemá a chce, aby ho obec
zabezpeèila, nech se do 30. 1. 2005 pøihlásí na OÚ.
Zajiovány budou pouze stávající èerveno-bílá èísla.
Kdo chce jiné (které obec toleruje) musí si ho zabezpeèit sám. Èíslo na plotì èi brance být mùe, ale
na domì být musí. Tzn. buï je z branky pøendat
na dùm, nebo mít èísla dvì. V roce 2005 budou
chodit kontroly a obec by mohla platit pokutu, co je
zbyteèné.

l

(osekávání starých omítek venku i uvnitø, výkopy
pro odvodnìní, vyklízení nabouraného materiálu )

POZOR! Kontejner na velkoobjemový odpad bude
pøistaven v pátek 3. prosince 2004 ve 12,00 hod
a odvezen v pondìlí 6. prosince 2004 v 8,00 hod.
(matrace, linolea, vìtí plastové nádoby a vìtí pøedmìty, které se nevejdou do popelnice). Nepatøí sem
vìtve, døevìné vìci - prostì to co jde spálit, ani kovové
vìci, které dáte do rotu, èi nebezpeèný odpad. Kontejner prosím nepøeplòujte, na jaøe bude pøistaven dalí.

2. Èlenové SDH: pan Rejmon L a Lojka Fr., kteøí zdarma
nìkolikrát vybílili celý vnitøek Kolumbária a strávili
zde skoro celou nedìli po vinobraní.
3. D. Pivko, Nováèek Zdenìk a Hladík Tomá, kteøí
o prázdninách zdarma hnìdou barvou natøeli autobusovou èekárnu U Mysíkù.
4. Velký poèet pøíznivcù hezkého posezení ve sportovním
areálu, kteøí pomáhali pøi nìkolika brigádách v rámci
budování zastøeení dalí èásti terasy, krbu, natírání
stolù, lavièek atd.
5. Èlenùm SDH, kteøí kadoroènì peèují o èistotu nádre
koupalitì, tak e po jeho vyputìní a pøed opìtným
naputìním ho celé vydrhnou a nabílí vápnem.
6. Obyvatelùm 1. ulice, kteøí si sami rozkopali a uhrabali
hlínu na ulici pøed svými domy a zaseli tuto plochu
travním semenem, nebo osázeli kvìtinami.
7. Vem na které jsem zapomnìla a hlavnì tìm, kteøí
dobrovolnì a bez nároku na odmìnu zvelebují okolí
svých domù i tzv. za plotem a pomáhají udrovat
èistotu v obci.

Místní poplatek za odpadové hospodáøství v obci
nebude zatím zvyován, bude vybírán v roce 2005
ve stejné výi jako doposud, t.. j. 360,- Kè za 1 osobu,
èi nemovitost trvale neobydlenou. Do konce ledna
budou popelnice vyváeny bez vylepení celoroèních
známek, t. zn., bìhem této doby je potøeba uhradit
alespoò 1. polovinu poplatku (druhou do konce srpna)
a vyzvednout si samolepící známku, nebo pytle. Pytle
je moné vkládat do popelnice, která pak nemusí
být vylepena známkou.

l

Dovolujeme si Vás pozvat na øádné zasedání
Zastupitelstva obce, které se bude konat ve støedu dne
8. prosince 2004 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

l

Podìkování si zaslouí:

Máte problémy s reklamací?
Prodejce s Vámi nechce dále jednat? obrate se na

Poradnu pro spotøebitele tel. 224 811 111
(www.spotrebitel.cz)

Pro informace potøebné pøi øeení reklamací zboí
a slueb nebo konzultace neetického chování prodejcù
mùete volat kadý pracovní den
od 08,00 do 20,00 hod. na telefon
224 811 111 za cenu bìného tarifu, nebo vyuít
internetové poradny na www.spotrebitel.cz, která je
Vám k dispozici 24 hodin dennì po 7 dní v týdnu.

1. Èlenové TJ Sokol Semèice: pan Hùlka Ludìk, turma
Frantiek, turma Vlad., Heømanský Ale, Kuèera M.,
Mare P., kteøí zdarma na rekonstrukci márnice na Kolumbárium letos odpracovali letos více jak 30 hodin

Spotøebitelský poradenský a informaèní servis
Praha (SPIS), Sokolovská 95, Praha 8

Evidenèní èíslo: MK ÈR E 10412; Poèet výtiskù: 200
Cena: Zdarma; Vydává: Redakèní rada OÚ Semèice;
Tisk: Zdenìk Gola, Bìlská 151, Mladá Boleslav;
Grafická úprava: Monika Nováèková, Mladá Boleslav
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KULINÁØSKÝ KOUTEK

13 x vánoèní cukroví podle osvìdèených receptù naich babièek
1. Vanilkové rohlíèky: 15 dkg hl. mouky, 12 dkg másla,
8 dkg vlaských oøechù, 5 dkg mouèkového cukru,
1 vanilkový cukr, trochu citrónové kùry, l loutek. Zpracovat rychle tìsto, 4 díly, vyválet dlouhou iku,
nakrájet malé kousky a tvoøit stejnì velké rohlíèky. Péct
na vymazaném plechu ve støednì vyhøáté troubì
do rùova. Jetì horké obalovat ve vanilkovém mouèkovém cukru. Kdo nechce pøíli sladké, tak nechá
vychladnout a potom teprve cukruje.

1/2 hvìzdièek). Hvìzdièky potíráme rozlehaným
vajíèkem (bílkem), sypeme rozsekanými oøechy nebo
mandlemi a peèeme do rùova. Vychladlé slepujeme
rybízovou zavaøeninou (koleèko + hvìzdièku).
5. Oøechy: 24 dkg másla, 18 dkg cukru-mouèky, 18 dkg
oøechù, 3 dkg kakaa, 2 vejce, na pièku noe skoøice,
25 dkg hl. mouky. Vmáèkneme do formièek na oøechy,
peèeme ve støednì vyhøáté troubì.
Náplò: balíèek pikotù, nadrobit na vále váleèkem, polít
v míse rumem (2-3 líce), 15 dkg zmìklého másla,
vanilkový cukr, 15 dkg mouèkového cukru utøít do hladka.
Plnit oøechy tak, aby náplò koukala (z jedné strany
pøimáèknout - naprasklý oøech).

2. Plnìné koíèky (vhodné i k plnìní ovocem a krémem):
37 dkg hladké mouky, 15 dkg mouèkového cukru,
20 dkg másla, 5 dkg oøechù (mandlí), 1 loutek, 1 celé
vejce. Zpracovat na vále, 4 díly, vyválet iku, nakrájet
na kousky a plnit do meních formièek (není nutno
pøedem vymazávat tukem). Upéct ve støednì horké
troubì, jetì teplé poklepem uvolnit.

6. Ruské øezy (ruský koláè): 37 dkg hladké mouky, 1/8 l
mléka, 3 loutky, 1/2 práku do peèiva, 10 dkg cukru
(i písek), 10 dkg tuku (Hera, máslo). Zpracovat na tìsto,
vyválet na plech (koláè), potøít tence zavaøeninou
a navrch oøechovou nádivkou.
Nádivka: Ze 4 bílkù tuhý sníh, vmíchat 14 dkg pískového
cukru a 14 dkg strouhaných oøíkù èi oøechù. Upéct ve
støednì vyhøáté troubì do rùova. Jetì mírnì teplé
nakrájet na malé obdélníèky nebo ètvereèky, které
po vychladnutí noem z plechu pøendat na tác.

Náplò: 20 dkg nastrouhaných oøechù spaøit asi 4-5 lícemi
horkého mléka (nebo krátce povaøit), 2 líce rumu,
10-15 dkg mouèkového cukru. Po vychladnutí vmíchat
asi 10 dkg másla (zmìklého) - mono nastavit rozdrcenými
pikoty a máslem nebo strouhaným perníkem. Vychladlé
koíèky (nejlépe a nìkolik dnù pøed Vánocemi plníme,
necháme opìt ztuhnout a poléváme èokoládovou
polevou) nejlépe tak, e koíèek do polevy namoèíme.
Zdobíme oøechem, oøíkem, nebo mandlí.
Èokoládové polevy si potom udìláme obvykle více
a poléváme naráz vechny potøebné druhy cukroví.

7. Èokoládové ètvereèky (koleèka): 20 dkg hladké mouky,
15 dkg tuku, 9 dkg cukru, 1 loutek, 1 líce kakaa.
Zpracovat v tìsto, rozválet na placku. Vykrajovat ètvereèky, nebo koleèka, péci na nevymazaném plechu.
Spojit 3 na sebe krémem, polít èokoládovou polevou
a strany obalit ve strouhaných oøechách. (Nejlepí
cukroví, uvidíte.)

3. Ilské dortíèky: 21 dkg hl. mouky, 2 dkg kakaa, 7 dkg
mouèkového cukru, 1 vanilkový cukr, citronová kùra,
6 dkg oøechù nebo mandlí, na pièku noe skoøice
(nemusí být), 14 dkg másla, 1 loutek (nemusí být).
Poctivì propracovat, nechat asi 1 hod. v chladnu od
poèinout, vyválet na vále plochu o stejné síle (asi 2-3 mm),
vykrajovat koleèka (nejlépe se zubatým okrajem, upéct
na vymazaném plechu ve støednì vyhøáté troubì.

Krém: 1/4 l mléka, 5 lic mletých oøechù, 5 dkg cukru
(podle chuti), vanilkový cukr, 1/2 másla (12 dkg),
1 líce rumu, 2 hrsti pikotù. Postup: svaøit mléko,
vsypat oøechy, pikoty, ostatní pøísady, po vychladnutí
vmíchat do zmìklého másla (krém mono plnit i do
koíèkù).

Nádivka: 15 dkg lískových nebo vlaských oøechù
lehce oprait (oøechy mono z èásti nahradit ustrouhaným
perníkem - výborné), 1 líce rumu, 1 líce rybízové
nebo malinové zavaøeniny, 10 dkg prákového cukru,
3 loutky, 10 dkg másla, vanilkový cukr, utøeme,
potíráme koleèka silnìjí vrstvou a slepujeme. Poléváme
èok. polevou a zdobíme opìt mandlí nebo oøechem
(tak abychom mìli kadý druh ozdobený jinak).

8. Pistáciové øezy: (Výborné a rychlé) 14 dkg cukru,
14 dkg másla, 14 dkg mletých oøíkù, 7 dkg polohrubé
mouky, ze 3 bílkù sníh. Spojit v míse, rozetøít na plech
a v mírné troubì upéct, jetì teplé potøít polevou.
Poleva: 14 dkg prákového cukru, 3 loutky - ulehat
do bìla a jetì teplé øezy potøít polevou a na plechu
nechat uschnout. Po uschnutí a èásteèném vychladnutí
ostrým noem nakrájet na ètvereèky.

4. Linecké hvìzdièky: 30 dkg hl. mouky, 20 dkg másla
(Hera) nebo na pùl, 10 dkg mouèk. cukru, 1 vanilkový
cukr, 2 loutky, citr. kùra. Zpracujeme v hladké tìsto,
po odpoèinutí vyválíme placku jako na ilské dortíèky,
vykrajujeme hvìzdièky nebo podobný tvar (1/2 koleèek,

9. Kokosové (na strojku): 10 dkg kokosu, 10 dkg mouèkového cukru, 20 dkg másla (tuku), 1 loutek,
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12.Pracny: 35 dkg polohrubé mouky, 26 dkg Hery,
25 dkg cukru pudru, 12 dkg oøechù, 5 dkg kakaa
(nemusí být), na pièku noe skoøice, mletý høebíèek.
Plnit do vymazaných formièek, upéct v dobøe vyhøáté
troubì. Obalit v cukru a vanilce.

20 dkg hladké mouky, citr. kùra, vanilkový cukr, zpracovat
v tìsto, asi 1/2 hod. do chladna odpoèinout. V masovém
strojku vytlaèovat (nástavcem) stejnì dlouhé tyèinky,
které tvoøíme ve vìneèky nebo rohlíèky. Upeèeme
na vymazaném plechu do rùova. Vychladlé zdobíme
èokoládovou polevou (buï cik-cak, nebo máèením
v polevì jedné poloviny). Mono i vyválet a vykrajovat
formièkami.

13.Perníèky: 60 dkg hladké mouky, 20 dkg mouèkového
cukru, 2 práky do perníku, lièku skoøice, 10 dkg medu
(4-5 lic), 10 dkg másla, citr. kùra, 3 celá vejce.
Vypracovat v tuhé tìsto a nechat odpoèinout, nejlépe
do druhého dne. Vykrajujeme ze silnìjího vyváleného
plátu tìsta, potøeme rozlehaným vejcem a peèeme
v dobøe vyhøáté troubì. Upeèené zdobíme bílkovou
polevou z papírového kornoutku.

10. Mulièky: 25 dkg hl. mouky, 20 dkg másla, nebo tuku
(nejlepí se 100% napùl), 1 loutek, 1 líce vody. Máslo
ztuhlé se rozseká do mouky a rychle se zpracuje v tìsto.
Ihned se rozválí. Sklenièkou nebo formièkou dìlat
koleèka, jako lískový oøech náplò, pøehnout a spojit
v mulièky pøimáèknutím krajù. Péci v hodnì vyhøáté
troubì.

(Poleva: na 1 bílek 20 dkg mouèkového cukru a lièka
citronové ávy), mìla by být dost hustá.

Náplò: 13 dkg oøechù, 10 dkg cukru, 1 vanilkový cukr,
1 bílek nebo sníh, citr. kùra, 1 líce rumu, 1 líce mléka
(podle hustoty, aby se neroztékala).

Èokoládová poleva na zdobení vánoèního cukroví
Podle potøeby (l dávka) 25 dkg 100 % tuku se nahøeje
(velmi mírnì), pøidá se 25 dkg mouèkového cukru,
3 vrchovaté líce kakaa, 2 líce vody nebo mléka.
Rozmíchá se a se hmota spojí, potom se nahøeje
a pøidá 1 líce solamylu, zahøeje k bodu varu. Vaøit se
nesmí. Pokud se srazí, nechat zchladnout, pøidat
trochu rumu a vody (2 líce) a postupnì znovu zahøívat
a stále míchat, znovu se spojí. (Nejlépe se dìlá od zaèátku ve vodní lázni nebo pískacím hrnci na mléko

11.Banánky: 30 dkg hladké mouky, 15 dkg 100% tuku,
6 dkg Hery nebo másla, 2 vanilkové pudinky, 1 celé
vejce, 1/2 práku do peèiva, 12 dkg mouèkového cukru.
Na masovém strojku tvoøíme tyèinky, mono i vyválet
a vykrajovat (silnìjí plát, asi 5 mm). Peèeme na
vymazaném plechu do rùova.
Náplò: 1/8 l mléka, 1 líce (mení) hrubé mouky,
2 loutky svaøit za stálého míchání do zhoustnutí
(nejlépe v páøe). Do vychladlého postupnì pøidávat
12 dkg zmìklého másla a 14 dkg mouèkového cukru
a do hladka umíchat. Slepíme silnìjí vrstvou krému
a máèíme pièku, nebo støíkáme cik-cak èokoládovou
polevou...

Dobrá rada: Rozøíznìte vìtí igelitový nebo mikrotenový sáèek a pouívejte pøi vyvalování tìsta na vále.
Jeden dáte dospodu pod tìsto, jeden na tìsto a rozvalujete tìsto pøes sáèek. Není nutno mouènit, tìsto se
nelepí, pìknì a stejnomìrnì se vyválí!!! e se v sáèku
naklepávají i øízky, to asi u urèitì vichni znáte!

Pøejeme vám dobrou chu a ani kilo navíc!
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