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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení bílichovští spoluobčané a příznivci Bílichova,

•

dne 19.1.2011 vydalo Zastupitelstvo obce Bílichov jako
správní orgán historicky první Územní plán Bílichov. Den
nabytí účinnosti Územního plánu Bílichov byl 14.2.2011.

•

starosta B. Ježek

Pokyny k uzavírání smlouvy o dodávce vody

Před montáží každého vodoměru je třeba uzavřít smlouvu
o dodávce pitné vody.

Každá přípojka musí být ukončena vodoměrnou sestavou.
Montáž
vodoměrné
sestavy
bude
prováděna
Severočeskou vodárenskou společností (až po sepsání
smlouvy o odběru vody). Vodoměrná sestava musí
být předepsaného typu a obsahuje uzavírací ventily,
zpětnou klapku, vodoměr, šroubení a držák sestavy.
Náklady na dodání a montáž sestavy budou asi 3500 Kč
včetně DPH. Dodavatel vody požaduje, aby maximálně
do roka od uvedení vodovodu do provozu byl každý
odběrný objekt osazen vodoměrnou sestavou, čímž se
zabrání případným nelegálním odběrům vody z řadu.

Smlouva je vždy podepisována mezi odběratelem
(majitelem rodinného domku nebo jiné nemovitosti) a
dodavatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (dále
již jen SČVK). Smlouvu je třeba sepsat v kanceláři
zákaznického centra SČVK na adrese: ulice Osvoboditelů
2649, Louny. Poloha kanceláře je vyznačena na mapce
města Loun. Provozní doba kanceláře je pondělí a středa od
8 – 17 hodin, pátek 8 – 14 hodin.
Sepsat smlouvu musí každý odběratel osobně nebo se
může nechat ve výjimečných případech zastupovat jinou
osobou na základě plné moci (kterou není třeba úředně
ověřovat).

Rozpočet domovní přípojky
Rozpočet na jednu přípojku, který byl mimo jiné uveden i
v Bílichovském občasníku 2009 je: Celkové náklady na jednu
domovní přípojku 25-30 000,-Kč
Dotace Obecního úřadu na jednu přípojku 19000-24000,-Kč.

Pro sepsání smlouvy o dodávce vody je nutno doložit a
znát:
doklad totožnosti žadatele – občanský průkaz

Finanční náklad občana:
6 000,-Kč – příspěvek na veřejnou část k domovní přípojce,
1 000,-Kč – projekt přípojky
3 200 – 3 500,-Kč – konečné zapojení SVS – filtr, hodiny
10 200 – 10 500,-Kč – celkový finanční náklad občana.

V případě zastupování majitele nemovitosti na základě plné
moci je třeba znát jeho veškeré údaje uvedené v občanském
průkazu (nejlépe mít kopii OP)
•

doklad o vlastnictví připojované nemovitosti
Celkové náklady vodovodu včetně dokumentace a věcných
břemen
15,0mil.Kč
Náklady obce
3,5mil.Kč
Příspěvky občanů
0,5mil.Kč
Dotace
11,0mil.Kč

Výpis z katastru nemovitostí (postačuje pouze výpis
z internetu, není třeba výpis z katastru nemovitostí s kolkem)
•

je třeba mít představu o provádění zálohových
plateb

Zálohy je třeba platit každý měsíc nejlépe formou SIPO nebo
příkazem z účtu, nejméně vhodným řešením je měsíční platba
pomocí složenek. Zálohové platby pomocí SIPO se nastaví
osobně po uzavření smlouvy na místní poště. Zálohy
poskytované z osobního účtu je třeba nastavit také po
podpisu smlouvy v bance klienta trvalým příkazem.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

•

skutečného provedení

Dokumentace
musí
být
zpracována
podle
normy autorizovanou osobou a musí být opatřena kulatým
razítkem autorizované osoby projektanta.
Projekt musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti !!!
(technickou zprávu, situaci, půdorys přípojky, podélný řez,
schéma vodoměrné sestavy atd.). Pro obec Bílichov zajištěna
dokumentace u Ing. Stanislava ŠTROSE, kde si ji můžete
vyzvednout.

Akce VODA 2007 má své pokračování. V lednu 2011 po
dlouhých devíti měsících jsme obdrželi Zápisy o předání a
převzetí stavby do nájmu od společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., bez kterých nebylo možné
podepsat nájemní smlouvu se Severočeskou vodárenskou
společností, a.s. K podpisu této smlouvy došlo následně
v únoru tohoto roku. Níže uvádím Pokyny
k
uzavírání smlouvy o dodávce vody. Všechny nesrovnalosti
budeme řešit na OÚ v úřední den (středa 18:00-20:00h).

•

projektovou dokumentaci
vodovodní přípojky

platné stavební povolení (nebo územní rozhodnutí)

Je provedeno územní rozhodnutí společně pro vesnice
Třebíz, Hořešovice, Hořešovičky, Zíchovec a Bílichov
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU - RŮZNÉ
• U hlavního vchodu do OÚ byla instalována poštovní
schránka, kde můžete vhazovat jak úřední poštu tak
případné náměty nebo stížnosti.
•

S prvním dnem roku 2011 vešly v platnost nové Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2010 o stanovení místního
koeficientu daně z nemovitosti, č. 2/2010 kterou se ruší
OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, č. 3/2010 o místních
poplatcích a č. 4/2010 kterou se stanovují pravidla pro
volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bílichov.
Jsme nuceni upozornit, že za nedodržování platných OZV
hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 50000,-Kč.

•

Vzhledem ke zrušení poplatku za svoz domovního
odpadu s platností od 1.1.2011 bude dlužníkům, kteří
nemají zaplacen poplatek zaslán „Platební výměr“.
Platební výměr bude zaslán i za neuhrazený poplatek ze
psů.

OSLAVA 100letého VÝROČÍ MDŽ

Dne 5.3.2011 jsme v pohostinství u p. Houšky oslavili 100leté
výročí "Mezinárodního dne žen". Za OÚ Bílichov všem
přítomným ženám popřál Vše nejlepší starosta obce. K
pohodové náladě a k tanci nám přijela zahrát Lenka
Ducháčková z Mělníka. Všem přítomným pánům ukázal
bílichovský "Fred Aster" pan Hora jak se to má "roztočit" na
parketu.

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Kulturní výbor OÚ Bílichov uspořádal 19.2.2011, pro naše
nejmenší "Dětský maškarní karneval". Celým karnevalem děti
provázel "KLAUN KRISTYÁN" a sklidil ohromný úspěch nejen
u našich nejmenších, ale i dospěláků. Na závěr měl Klaun
Kristyán připravené překvapení v podobě mláděte krajty AJTY.
Všem děkujeme, že se zúčastnili v tak hojném počtu pohostinství bylo skoro "na prasknutí".

MDŽ
8. březen je dnem, kdy se v mnoha zemích světa slaví
Mezinárodní den žen, jehož historie sahá až do přelomu 19. a
20. století. Mnozí našinci by však tento svátek nejraději viděli v
propadlišti dějin, jelikož jej zřejmě považují za výhradní výtvor
bývalého režimu. A jeho původní smysl neznají či nechtějí
znát. Je samozřejmě pravdou, že MDŽ bylo komunistickým
režimem silně zneužito, avšak takový Den matek byl zase
zneužit fašisty a také se nad tím dnes nikdo příliš
nepozastavuje. V období změn, které následovalo po revoluci
v roce 1989, byl tedy Mezinárodní den žen jako nepatřičný z
kalendáře opravdu vyškrtnut. Statut významného dne mu byl
navrácen až v roce 2004.
Historie MDŽ
Mezinárodní den žen se nezrodil jako svátek. Na počátku byla
stávka amerických žen pracujících v textilních továrnách, která
se uskutečnila v roce 1857. Tyto ženy se chtěly domoci
zlepšení pracovních podmínek. Ono toto období bylo dobou
expanze a rychlého nárůstu populace, ale také dobou silné
sociální nestability. Ženy začaly masově vstupovat do sféry
placeného zaměstnání, avšak pracovní podmínky i výdělky
byly ubohé. Proto začaly vznikat první odborové svazy. V roce
1903 vznikla v USA Women´s Trade Union League, která o
pět let později stála v čele stávky v newyorské textilní továrně.
Tehdy přes 20 tisíc zaměstnankyň stávkovalo po 13 mrazivých
zimních týdnů za zlepšení pracovních podmínek a zvýšení
mezd. Majitel továrny se odmítl jejich požadavky zabývat a
většina žen přišla o práci. Situace v továrně však měla tragické
vyústění v roce 1911. Při požáru budovy s falešnými požárními
východy, zamčeným hlavním vchodem a halami plnými

MAŠKARNÍ MERENDA PRO DOSPĚLÉ

19.2.2011 od 20:00h se uskutečnila v místním pohostinství na
Bílichově "MAŠKARNÍ MERENDA PRO DOSPĚLÉ". K tanci a
poslechu nám hrála Lenka Ducháčková z Mělníka (DUCH z
Mělníka). Byla připravena bohatá tombola. Celý večer probíhal
v pohodovém DUCHu. Za rok se těšíme na lepší počet
"maskovaných" účastníku.
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hořlavin zahynulo mnoho žen. Na základě této události se
nakonec ženským aktivistkám podařilo dosáhnout mnohých
změn v americkém pracovním právu.

V případě zájmu o nákup mimo uvedenou dobu volejte tel.
737 657 119. Budeme-li přítomni, rádi Vás obsloužíme.
M. Martiník
Bílichov 92
Tel. 737 657 119, 737 773 265
IČO 74886614
e-mail: marcel.martinik@seznam.cz

Paradoxem je, že pouhý týden před touto tragédií proběhly v
Německu, Rakousku a Dánsku oficiální oslavy prvního
Mezinárodního dne žen. Návrh na ustanovení tohoto svátku
byl totiž přijat již o rok dříve na Mezinárodní konferenci
socialistických žen v Kodani. Tehdy ještě nebyl určen
konkrétní den, až později se datum MDŽ ustálilo na druhé
březnové neděli a následně na 8. březnu.

BLAHOPŘÁNÍ
Srdečně dodatečně blahopřejeme paní Růženě Nejedlé (7.3.
2011 - 80 let) k jejímu významnému jubileu, které nedávno
oslavila.

Ruské ženy MDŽ poprvé oslavily v roce 1913, v únoru 1917
pak vyšly do ulic pod heslem "chléb a mír". Týden poté byl
ruský car donucen abdikovat a prozatímní vláda schválila
mimo jiné i volební právo žen.

Srdečně blahopřejeme panu Petrovi Strunovi, který oslaví
26.3.2011 – 60let.
Obou oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let.

V roce 1975 pak byl Mezinárodní den žen oficiálně uznán i
organizací OSN a v důsledkou toho jej přijaly mnohé národní
vlády. Přestože již uplynulo mnoho let a mnohé z požadavků
prvních průkopnic a průkopníků byly naplněny, zůstává
problematika rovných práv stále živá. A tak připomínat si dnes
Mezinárodní den žen znamená podepsat se pod požadavek
rovných příležitostí v rodině, vzdělání i zaměstnání a posílení
postavení žen ve světovém měřítku.
Zdroj:http://www.atriumcafe.cz/inpage/mdz/

SLOVO REDAKCE
Naši milí čtenáři,
pokud máte nějaké zajímavé informace nebo příspěvek do
rubriky: INZERCE, OZNAMUJI, ZAJÍMÁ MĚ, MŮJ NÁZOR
apod. prosím sdělte nám to. Máte možnost buď elektronickou
poštou na e-mail: OBEC.BILICHOV@SEZNAM.CZ nebo
vhoďte svůj příspěvek do poštovní schránky p.Šány (č.p.46).
U zajímavých textů prosím uveďte vždy zdroj (např. webové
stránky, název novin, časopisu atd.). Je to nutné podle
autorského zákona. Na všechny Vaše příspěvky a komentáře
se již nyní moc těšíme. Všem přejeme klidné prožití svátků a
vše nejlepší v novém roce.
„REDAKCE“
POZVÁNKA
Ve dnech 15.-17.4.2011 se uskuteční v prostorech Obecního
úřadu již tradiční velikonoční výstavka. Budete si moci
zakoupit různé předměty s velikonoční tématikou, květiny,
substráty atd.

BÍLICHOVSKÝ KOLONIÁL INFORMUJE

Všechny srdečně zveme
INZERCE

Vážení spoluobčané ,

Na základě žádosti občanů, zde budeme uvádět kontakty
různé řemeslníky. Máte-li dobré zkušenosti nebo dobré tipy na
řemeslníky a služby s kterými jste byli spokojeni dejte o nich
vědět. Kontakty se aktualizují.

NOVÁ otvírací doba je:
Pondělí - pátek: 9:00 - 11:00h a 15:00 – 17:00h
Sobota:
9:00 - 11:00h
Neděle:
zavřeno

Zdeněk Novotný
Nabízíme malířské, lakýrnické i natěračské práce. Malování
bytů, rodinných domků, průmyslových objektů, kanceláří,
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schodišť. Nátěry olejových soklů, zábradlí, zámečnických
výrobků, oken, dveří, radiátorů, podlah, fasád. Drobné
zednické úpravy.
http://www.malirstvi-novotny.cz
Kontaktní údaje:
Adresa: Zdeněk Novotný Kosmonautů 2294, 440 01 Louny
http://www.malirstvi-novotny.cz
Mobil: +420 607 731 538
E-mail: novmal@seznam.cz

Milan Mladý
Pokrývačství – nákup – prodej střešních krytin
Kontaktní údaje:
Adresa: Smetanova 793, Kladno 7.
Tel.: 312 274 152; Mobil: 603475756
HAGAS Servis, s.r.o.
Autorizované měření emisí, Kominictví (poradenství a
realizace), Plynoinstalace (poradenství a realizace),
Topenářství a kamnářství, Prodej a instalace solárních a
fotovoltanických systémů, Prodej a instalace tepelných
čerpadel, Servis plynových spotřebičů
Kontaktní údaje:
Adresa: Beneše z Loun 132, 440 01 Louny
Telefony: 415 652 069, 415 653 556
415 653 554 (kominictví)
e-mail: hagasservis@iol.cz

Milan Beznoska
Provádění veškerých zednických prací, hrubých staveb, fasád,
dlažeb a obkladů, sádrokartonů, přístaveb, rekonstrukcí.
http://www.zednictvi-beznoska.webnode.cz
Kontaktní údaje:
Adresa: Milan Beznoska Žižice 56, 274 01
http://www.zednictvi-beznoska.webnode.cz
Mobil: +420 607 710 334
E-mail: beznoska.m@seznam.cz

Milan Čiviš
Zámečnictví, autoservis
Kontaktní údaje:
Adresa: Bílichov 24, 273 74 Klobuky
Mobil: 605412866

Aleš Hejduk
Provádíme pokládky plovoucích a parketových podlah a
renovace parket. Vyrábíme kuchyně, nábytek, dveře, schody a
vestavné skříně na míru.
Kontaktní údaje:
Adresa: Aleš Hejduk Smíchovská 358/21, 155 00 PrahaŘeporyje
Mobil: +420 723 840 253, Fax: +420 251 626 499
E-mail: htinterier@seznam.cz

Helena Šírlová
Prodej přírodní švédské kosmetiky ORIFLAME
Kontaktní údaje:
Mobil: 774263719

Jiří Houdek - JH Střechy

ARTKOM s.r.o.

Firma zajišťuje kompletní dodávky střech, tzn. od zaměření,
kalkulaci po zavezení materiálem, přes veškerou montáž
(případně demontáž). Zaměření, konzultaci a kalkulaci
provádíme zdarma.
Kontaktní údaje:
Adresa: Studeněves 108, 27379 Tuřany
Mobil: +420 603 242 584

Kamnářství a kominictví
Kontaktní údaje:
Josef Jelínek
Mobil. 603 234 319

OKÉNKO BIS
- Jezdíme na masáže do Slaného
- Pomáháme s přípravou „VELIKONOČNÍ VÝSTAVKY“
- 29.3.2011 – Beseda se zástupcem Policie České Republiky

Za klub: I. Bečvářová
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vzhledem k rostoucímu počtu „čokoládových zajíčků“ na
pultech našich obchodů jistě neuškodí vysvětlit, co má zajíček
společného s vajíčkem a proč je s ním v období
velikonoc spojován.
V dnešní době bývá označován za tvora, který
na Velikonoce přináší vajíčka (zejména
čokoládová).
Vysvětlení se dá najít podle několika známých
výkladů. Podle jednoho je zajíci přisuzováno
tajné roznášení velikonočních vajíček, protože
přes svou plachost a strach z lidí, bývá na jaře
vídán poblíž lidských obydlí, kde vyhledává
potravu.Podle jiného výkladu bývalo zvykem do
chleba pečeného ve formě tvaru zajíce položit
vajíčko. Z toto můžeme usuzovat, že tak časem
vznikla představa, že vajíčka skutečně přináší či dokonce
snáší zajíc. Dříve také bývalo zvykem honit „velikonočního
zajíce“, což znamenalo hledat ukrytá vajíčka na poli.
Zajíc ale nebyl jediným zástupcem zvířecí říše, kterému bylo
přisuzováno nošení vajíček.
Tak třeba na Olomoucku odváděli rodiče své děti na Zelený
čtvrtek po návštěvě kostela do zahrady, kde museli hledat
dárečky od „Pámbíčkové slepičky“.
V západních Čechách zas na Zelený čtvrtek snášel červená
vejce kohout a ve středních Čechách (zejména na
Rakovnicku, Berounsku a Křivoklátsku) nadělovala liška.

VELIKONOCE
Velikonoce - svátky jara
Velikonoce jsou většinou spojovány s jarem, což je správné,
neboť opravdu časově spadají do tohoto bezesporu krásného
ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po
prvním jarním úplňku). Stejně tak jako spojujeme Velikonoce s
jarem, spojujeme jaro s životem. Na jaře se probouzí příroda a
s ní veškerý život po dlouhém zimním spánku a dává nám to
najevo svými pestrými barvami, všude přítomnou smysluplnou
vůní, slunečnými paprsky prohřátým vzduchem a krásným
zpěvem ptactva. Snad proto v tento krásný čas naši předkové
slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali
jaro jako začátek roku nejen zemědělského, ale i
kalendářního.
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet
Datum Velikonoc
Velikonoce jsou na rozdíl např. od Vánoc, které se slaví každý
rok ve stejnou dobu, svátkem pohyblivým. O datumu Velikonoc
se často rozpoutávaly vášnivé diskuze. Koncil nicejský (r. 325)
určil po delším sporu datum konání Velikonoc na první neděli
po prvním jarním úplňku. Dodnes se ale vážně diskutuje o
stanovení pevného data Velikonoc.

Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet

Jak spočítat datum příštích velikonoc ?
Velikonoce a jejich datum pro ten který rok vypočteme takto: V
kalendáři vyhledáme, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním
jarním dnu (vždy 21. březen). Velikonoční neděle je potom ten
rok první neděli po takto vypočteném prvním jarním úplňku.
Tato neděle tedy může být nejdříve 22. března. Nejpozději
mohou být Velikonoce 25. dubna. Pokud by jejich datum vyšlo
později, posunou se o týden dopředu. Pokud by v letech 1997
až 2016 vyšly Velikonoce dvakrát na 25. dubna, pak se ty
druhé posunou také o týden dopředu. Totéž se bude opakovat
v letech 2017-2036 atd.

Vajíčko
Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, úrody, života,
narození, návratu jara, slunce a díky skořápce i symbolem
bezpečí.
Jeho přirovnávání k hrobu, který skrývá život bylo
symbolickým spojením se zmrtvýchvstáním Ježíše a s
křesťanskými Velikonocemi. K masivnímu pojídaní vajec
zrovna v této velikonoční době přispěl zřejmě konec půstu, při
kterém byla konzumace vajíček všeobecně zakázána.

A datum Velikonoc pro letošní rok 2011 ?
Ve spojitosti s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček a
jejich darování, doprovázený množstvím pověr. Jednou z nich
je i tato legenda z oblasti Hradce Králové:
„Bylo to toho dne, kdy Ježíš spolu se svatým Petrem chodili po
světě, až došli navečer ke statku, kde požádali hospodyni o
nocleh. Ráno nevěděla hospodyně, čím by pocestné pohostila,
když v tom zakdákala slepice. Seběhla do kurníku a našla
vejce. To pak upekla v popelu a nabídla jej pocestným. Když
se Ježíš se svatým Petrem najedli, poděkovali a odešli. Žena
chtěla smést ze stolu skořápky, ale místo nich tam ležely
kousky zlata. Od té doby, v tento den, na památku návštěvy

Velikonoční neděle 24. Dubna
Velikonoční pondělí 25. Dubna
Zdroj:
České
tradice,
knižní
archív
České
tradice, internet
Zajíček
Zajíček jako symbol
tradičních
Velikonoc k nám
připutoval
z
Německa, tudíž se
jedná o symbol
převzatý.
Ale

pocestných,
vajíčky.
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hostila

oněch
každého

velké. Od malých, které se nosívaly stočené v kapse, přes
klasické, s nimiž se chodilo na koledu, až po téměř dva metry
dlouhé, tzv. obřadní.
Šlehání symbolizovalo předání svěžesti, mladosti, ohebnosti a
zdraví mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby byla zdravá,
pilná a veselá po celý rok. V hospodářství vyšlehal hospodář
čeládku, aby nebyla líná a zašel i chléva, kde vyšlehal krávu,
aby se brzy otelila. Šviháním ovocných stromků se měl ovocný
sad probudit ze zimního spánku k další úrodě. Vdaným ženám
se pomlázkou vyháněl zlý jazyk. Šlehalo se také na znamení
přátelství mezi rodinami - děti nechodily k těm sousedům,
jejichž rodiče nebyli zadobře.

Pomlázka
Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze 14.století, z pamětí
pražského kazatele Konráda Waldhausera, který popsal
pomlázku ve velikonočním kázání: „…manželé a milenci
šlehají se metlami a tepají rukou v pondělí a úterý velikonoční.
Ospalé a lenivé časně z rána v pondělí velikonoční házejí do
vody nebo alespoň je polévají…“.
Pomlázka je dodnes živou tradicí a zároveň jedním z hlavních
symbolů Velikonoc. Pojem pomlázka značil a značí svazek
spletených vrbových proutků, jako nástroj určený ke
stejnojmennému šlehání dívek a žen, prováděného v Pondělí
velikonoční (dříve i o Velikonoční úterý, zvané „odplatné
outerý“, kdy děvčata oplácela hochům). Pomlázkou je také
nazýván výsledek koledování, ojediněle se s tímto názvem
setkáme u jména pokrmu (plzeňská nádivka „Sekaná
pomlázka z pomletého masa“).

Zdroj: České tradice,
knižní archív České
tradice, internet
Beránek
Pod
pojmem
velikonoční beránek si
každý z nás okamžitě
představí
sladkou
moučníkovou
pochoutku, pečenou ve
formě, tvaru beránka.
Jako symbol byl a je znám nejen v křesťanství, kde byl
symbolem Božího beránka, Ježíše Krista. Kupříkladu židovský
bůh byl chápán jako pastýř, starající se o své stádo oveček.
Velikonoční beránek je jako obřadní pokrm znám od
středověku dodnes. Nikde se bohužel nedochovalo, zda se
jednalo o pokrm z masa či pečiva. Ale jelikož se masitý pokrm
mohl jíst až po svěcení pokrmů, které připadalo na Boží hod
velikonoční (velikonoční neděle) a pak také z důvodu, že
beránka jako masitý pokrm si nemohl dovolit každý, se dá
předpokládat, že naši předkové připravovali beránka pečeného
z těsta jak slaného, tak i sladkého. Tomu odpovídá jeden starý
recept, který jako suroviny mimo jiné uvádí rýži, rýžovou
mouku, mandle a mandlový olej.
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet

Pomlázka (tedy prut – nástroj ke šlehání) měla a má mnoho
podob i krajových názvů. Z některých vybíráme:Binovačka a
vinovačka - (pomlázka pletená z prutů vinné révy).
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Dynovačka – z Chodska (znamená nástroj šlehání a
koledu)
Houdovačka, hodovačka - (odvozené od hodu velkého svátku, spojeného s hostinou).
Koleda - jihomoravské Vranovsko.
Kyčkování, kyčkovanka, kyčka - Opavsko.
Mrskút, mrskot, mrskut, mrskanda, mrskačka - název
používaný na jižní a střední Moravě.
Pomihod, pamihod, pomrhod - (zkratka středověkého
popěvku Pomni hody do provody) - střední Čechy,
zejména na Rakovnicku.
Sekačka - Žďársko.
Šlahačka, šlahání, šlehačka, vyplácání - oblast
jihovýchodní Moravy.
Šmigrust, šmirgust, šmekúrst, šmekustr, šmykustr,
šmerkust, šmerkous - severní Morava a východní
Čechy.
Tatarec, tatar - střední Morava.
Korbáč, karabáč – Morava (původ slova pochází z
tureckého kyrbáč - bič, důtky)

Velikonoční kuchyně
Jak pro hospodáře, tak pro hospodyni byli Velikonoce a stejně
tak celé jaro ve znamení velké práce. Zatímco hospodář byl od
slunka do slunka na poli, hospodyně stála před nelehkým
úkolem, jak z mála uvařit hodně. Sklep i komora po zimních
masopustech byli v tuto dobu téměř prázdné a možnosti
surovin, ze kterých by se dalo vařit velmi omezené. A tak se
vařili zejména brambory,
pekli bramborové
placky,
na
řadu
přicházeli
hrách
a
kroupy. Z toho mála, co
ještě zbývalo se snažila
hospodyně ušetřit co
nejvíce na přicházející
Velikonoce.

dalšími většinou jen regionálními názvy byly:
Žila, žíla, metla, švihačka, šihačka, šihota, , čugár, kančúch,
roučačka a mnoho dalších.
Pomlázku musel umět každý chlapec a proto kolem toho, kdo
uměl uplést pomlázku, se vždy scházelo dost malých hochů,
kteří se tomuto umění chtěli přiučit. Do pomlázky se vplétala
buď červená stuha, nebo červená nit. Pomlázky se pletly různě
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Symboly velikonoční kuchyně, tedy téměř obřadní pokrmy v
tento čas byly především různé druhy pečiva (jidáše,
mazance, později i beránek), k přípravě nádivky nebo jarní
polévky se zas využíval špenát, kopřivy, šťovík a různé jarní
bylinky.Ovšem nejdůležitější byla vejce, která neměla chybět v
žádné jarní kuchyni.
Velikonoční strava se dnes již téměř nijak neliší od
každodenního jídelníčku. Že tomu vždy tak nebylo, nás
přesvědčí následující polední jídelníček, pocházející z doby
někdy okolo roku 1900.
Zelený čtvrtek
Hrachová polévka s praženou žemlí
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem
Velký pátek
Bramborová polévka houbová
Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem
Bílá sobota
Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice
Drobty z kůzlete s dušenou rýží
Neděle velikonoční
Polévka hovězí s vaječným svítkem
Pečený kozlečí zadek s napodobenými drobnými brambůrky
Pondělí velikonoční
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí
Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným zelím

NĚCO PRO MLSNÉ JAZÝČKY – VELIKONOCE
Velikonoční mazanec - recepty krok za krokem
Mazanec odedávna patří k Velikonocům. Je to bochánek
vyrobený ze sladkého kynutého těsta, které je obdobné těstu
na vánočku a zpravidla obsahuje: hladkou mouku, cukr, máslo,
žloutky z vajíček, droždí, mléko, vanilkový cukr, rozinky,
mandle, muškátový květ (na rozdíl od vánočky) a citronovou
kůru.
Mazanec byl vítanou velikonoční pochoutkou zvláště pro naše
předky, kteří se před Velikonocemi postili nejen od masa, ale
mnohdy i od mléka a vajec - které právě mazanec obsahují.
Na této stránce naleznete několik osvědčených receptů na
velikonoční mazanec. Recepty jsme se ve spolupráci s autory
(res. autorkami) snažili koncipovat tak, aby výrobu a pečení
zvládli i naprostí začátečníci v pečení. Receptům tedy náleží
označení: "krok za krokem".
•
Mazanec Mariannin - recept krok za krokem (autor:
Marianna M.)
Potřebujeme:
500 g hladké mouky (může být i polohr. či smíchaná, ale z
hladké je lepší)
100 – 12O g cukru
100-120g tuku (másla nebo Hery)
2 žloutky
40 g droždí- (kvásek: do trochy vlažného mléka s trochou
cukru rozdrobit droždí, mírně posypat moukou, nechat
vykynout)
asi 1/8 l mléka (dle potřeby trochu přidat)
sůl –1 menší lžička (používám z umělé hmoty)- bez soli je
těsto nechutné! vanilkový cukr
rozinky
nakrájené oloupané mandle
špetku muškátového květu (na rozdíl od vánočky)
citronová kůra
rozšlehané vejce s trochou mléka na potření hotového
mazance
nakrájené či plátkové mandle na povrch (dají se koupit)
Jak na to:
Mouku s cukrem, vanilk.cukrem, citronovou kůrou, solí,
muškát.květem, rozinkami a mandlemi dobře promícháme.

ZAJÍMAVOSTI
Zlonice
Památník Antonína Dvořáka v barokním špitálku.

Žloutky rozmíchané v mléce, přilijeme do důlku v mouce,
přidáme změklý tuk, trochu vmícháme a přidáme vzešlý
kvásek.
Vše dobře promícháme a hněteme - buď vařečkou (to je těžší),
nebo rukama. Těsto musí být poměrně tuhé (přidáváme proto
mléko podle potřeby).
Když je těsto hladké, trochu posypeme moukou a dáme pod
utěrku k teplu kynout. Může to trvat i dvě hodiny (pokud těsto
není moc v teple, můžeme ho nechat přes celou noc a teprve
ráno formovat a péct). Těsto po vykynutí vyjmeme, na vále
utvoříme bochánek, dáme na plech, pokrytý pečícím papírem
a ještě chvíli necháme odpočinout.
Pak ostrým (nejlépe namočeným) nožem utvoříme uprostřed
kříž (hlubokým řezem).

Hudební talent světoznámého hudebního skladatele Antonína
Dvořáka začal rozvíjet učitel.Antonín Liehmann ve vesničce
Zlonice. Připomenout si to můžete v památníku Antonína
Dvořáka, který najdete na náměstí v barokním špitálku. Ve
vedlejší budově „varhaníkovny“ je zrekonstruované obydlí
Dvořákova učitele. Zlonice jsou významné i jako rodiště
hudebního skladatele, cestovatele a mořeplavce Eduarda
Ingriše, jehož píseň „Teskně hučí Niagara“ můžete u táboráků
zaslechnout dodnes. Pamětní síň tohoto zlonického rodáka,
který od roku 1947 až do své smrti v roce 1991 žil v USA,
najdete v přístavbě varhaníkovny.
Zdroj www.ceskem.cz
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Mazanec potřeme rozšlehaným celým vejcem s trochou mléka
a poklademe mandlemi.
Vložíme do vyhřáté trouby (asi na 200 stupňů.) Asi po 10 či 15
min. zmírníme a pečeme dozlatova. Pokud na povrchu rychle
tmavne, můžeme ho přikrýt pečícím papírem nebo alobalem.
Zkoušku upečení provádíme propíchnutím špejlí - pokud na ní
nejsou zbytky těsta, je hotovo.
Mazanec lze uchovat i několik týdnů, dobře se proleží. Je
třeba jej zabalit do papíru či utěrky, vložit do mikrotenového
sáčku a uložit v chladnu či v lednici.

Velikonoční nádivka
Hlavička - Velikonoční nádivka
8 žemlí
1/2 kg uzeného vařeného masa
8 vajec
Pažitka
3 dkg másla.
Do vývaru z uzeného masa namočíme nakrájené žemle. Pak
je vymačkáme, přidáme do másla utřeného se žloutky. Dobře
promísíme a přidáme měkké maso nakrájené na kostičky,
pažitku a nakonec sníh z bílků. Tuto jemnou nádivku upečeme
na vymaštěném pekáčku nebo v chlebíčkové formě. Hlavičku
podáváme teplou s okurkou neb druhý den studenou.

Velikonoční beránek
12 dkg másla
12 dkg cukru
4 žloutky
Sůl
Citronová kůra, Vanilka
3 dkg droždí
1/3 l mléka
50 dkg mouky
4 dkg hrozinek
4 dkg mandlí
3 dkg
Másla na formu
3 dkg strouhanky
2 dkg vanilkového cukru na posypání
2 velké hrozinky na oči
Podobně jako na mazanec mívala i na velikonočního beránka
ze sladkého těsta každá hospodyně svůj vlastní, pečlivě tajený
recept. Podle tohoto po generace osvědčeného návodu stačilo
umíchat v míse do pěny máslo, přidat sůl, cukr, žloutky,
citronovou kůru, mouku, vlažné mléko a vypracovat středně
tuhé těsto. Do těsta se vmíchaly hrozinky, loupané sekané
mandle a kvásek. Vše se důkladně promíchalo a dalo
vykynout na teplé a klidné místo. Forma na beránka se
vymazala máslem, vysypala strouhankou a vykynuté těsto se
do ní opatrně za pomocí dřevěné měchačky urovnalo. Chvíli
se nechalo ve formě odpočinout. Forma se uzavřela a beránek
se dal péci do dobře vyhřáté trouby. Mezi pečením se trouba
obracela, aby těsto rovnoměrně růžovělo. Pečený beránek se
opatrně vyklopil, dal na ubrousek, oči se udělaly z hrozinek a
ještě teplá figurka se posypala vanilkovým cukrem. Kolem krku
se beránkovi vázala ozdobná pentlička s rolničkou.
Jidáše
Třeme v míse omastek, trochu cukru. Můžeme přidat 3-4 větší
vařené, pak loupané brambory, 3-4 celá vejce. Sůl, mouku
přesátou a z kvasnic vykynutý kvásek. Mlékem zadělej rukama
tužší těsto a dobře je vypracuj. Nech zkynout. Zkynuté dej na
pomoučněný vál. Rozválej v 1-2-3 i více kusů. Dle množství
těsta v podlouhlé šišky. Řež kousky.
Pečené jídáše:
Vyválej v podlouhlou šišku. Slož, dej na potřený plech. Nech
zkynout. Zkynuté potři vejcem, posyp kmínem se solí anebo
mákem a pěkně peč.
Na Zelený čtvrtek k večeři je podej i na Velký pátek.

Svítek s mladými kopřivami
2 žloutky
5 dkg másla
16 dkg hrubé mouky
špetka kypřícího prášku
sůl
1/8 l mléka
sníh ze 3 bílků
mladé kopřivy (možno nahradit lístky špenátu).
Tuk třeme se žloutky a solí a přidáváme střídavě mouku s
práškem a mléko. Nakonec vmícháme sníh a usekané kopřivy.
Dáme péci do vymaštěné, moukou vysypané pánve nebo
formy a stejnoměrně upečeme. Krájíme na plátky a podáváme
k zelenině (špenátu) nebo krájíme na kostky a dáváme jako
vložku do bujónu nebo hovězí polévky.
Zelená polévka z jarních bylinek
Hrst špenátu nebo mladých kopřiv
hrst šťovíku
hrst polníčku nebo salátových listů
hrst jahodového a fialkového listí
lžíce popence, zelené petrželky, pažitky nebo bazalky
5 dkg másla
2 žloutky
lžíce mouky
trocha soli
Na Zelený čtvrtek bylo zvykem jíst něco zeleného /…/.
Nejčastěji to byl salát z mladých kopřiv spařených horkou
vodou. Obyčejně se poprvé vařila zelená polévka z jarních
bylinek. K její přípravě hospodyně používaly vdych (libeček),
openec, řebíček, ale také fialkové a jahodové listí. Do polévky
se mohly přidat i mladé kopřivy nebo openec. Zelená polévka
se vařila po celé velikonoční období, „dokud rostlo zelené“.
Nasbírané bylinky ne nejdříve opraly a najemno nasekaly.
Potom se z mouky a másla připravila řídká světlá jíška, přidaly
se bylinky a trochu osmažily. Vše se zalilo vodou, polévka se
osolila a chvíli povařila. Podávala se necezená, někdy se
zašlehanými žloutky /Což dnes nemusí být vhodné kvůli
hrozbě salmonely – poznámka redakce webu…/.
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ
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