MĚSÍČNÍK

OBCE

HOLUBICE – KOZINEC

Web: www.holubicekozinec.cz
E-mail: starosta@holubicekozinec.cz

• Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu
otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře.
• Suchý březen, studený duben, mokrý máj-bude
v stodole ráj.
• Na svatého Řehoře, ledy plují do moře, vlaštovičky
od moře.
• O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
• Březnové slunce má krátký ruce.
• Březen za kamna vlezem.
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ČÍSLO 27

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V MĚSÍCI ÚNORU OSLAVILI:
HELEBRANTOVÁ MILADA
ŠULCOVÁ MARTA

75 LET
60 LET

BLAHOPŘEJEME NAŠIM SPOLUOBČANŮM , KTEŘÍ SE DOŽILI V MĚSÍCI ÚNORU VÝZNAMNÝCH ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ.
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, RADOSTI A CO NEJVÍCE SPOKOJENOSTI.

KULTURNÍ OKÉNKO
BAKUS
Dne 8.3.2008 se koná ,,BAKUS,,.Tradiční průvod obcí v maskách, zakončený zabijačkovými hody.
Sraz masek je v 13:00 hod. na Kozinci u hospody.

ŠIBŘINKY
Dne 15.3.2008 od 20:00 hod.se konají ,,ŠIBŘINKY,, v Kulturním domě v Holubicích.Začátek ve
20:00 hod Přijďte se pobavit a zatančit si.Hraje skupina Á-klub. Připravena je i bohatá tombola.

BABINEC
Zveme všechny babičky, maminky, ženy a dívky na posezení zvané ,,Babinec,,, který se uskuteční
28.3.2008 od 17:00 hod. v Kulturním domě v Holubicích.
Program: 1. Sdružení ROSA- beseda+ film o problematice týraných a šikanovaných žen
2. shlédnete několik vystoupení taneční skupiny Calypso
3. věštírna-tarot, step by step
4. chcete poznat vůně celého světa? Nabízíme prezentaci parfémů
5. po celý večer Vám bude k tanci a poslechu hrát D.J. David Kokoš
6. navíc Vás čeká malé občerstvení zdarma

INZERCE
KADEŘNICTVÍ KOZINEC
Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřeného kadeřnictví v obci Kozinec .
Nabízíme kompletní služby za nízké ceny.
Naleznete nás na adrese: Kozinec č.p.1 , otevírací doba: dle objednání zákazníka
Kontakt: 737 513 546
Těší se na Vás Martina Pudilová
Nově otevřené květinářství naleznete na adrese:
Horoměřice, Na Pískách 777, Otevřeno: Pondělí – pátek : 8.00 – 18.00
(směr Černý Vůl, Kralupy)
Tel. 251 552 012
Mob. 603 103 121
Denně velký výběr čerstvých řezaných květin přímo z Holandska
Slavnostní kytice
Svatební vazba
Smuteční vazba
Doručování květin
Zahradnické potřeby
Semena okrasných květin, zeleniny, bylin a specialit pro malé zahrádky
Substráty, hnojiva a ochrana rostlin
Truhlíky, květináče
Pokojové rostliny
Venkovní rostliny
Dekorace
Velký výběr sezónních dekorací, svíčky, keramika, sušené květiny

2

INFORMACE

TANEČNÍ ŠKOLA CALYPSO
Taneční škola Bohumila Kleinberga, člena svazu učitelů tance ČR , si dovoluje pozvat dámy od 15
do 110 let na výuku společenských tanců.
Co Vás naučíme? Světový taneční program rozšířený o další tance obvyklý v prostředí české
Společnosti. V kurzech je vždy skvělá atmosféra plná zábavy. Obavy z nezvládnutí probírané
látky nejsou na místě, tančit v tzv. rekreační podobě se naučí každý, kdo má jen trochu chuti.
Naučit se tance latinské (samba, cha-cha,rumba, blues a jiné), standardní (waltz,valčík, foxtrot,
tango, quickstep, slowfox ), národně společenské (polka, mazurka), ale také americké country
tance, salsu a rock & roll. Zápis se bude konat ve čtvrtek 3.dubna od 18:00 hod v Kulturním
domě Holubice. Cena kurzu je 1.100 Kč. Jedná se o 10 dvouhodinových lekcí. (Tedy cena jedné
hodiny činí 55 Kč).Taneční skupinu Calypso můžete na vlastní oči vidět na našem Babinci, který se
koná 28.3.2008.Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 315 786 086
EMILIE PAVLÍNA JINDŘIŠKA KITTLOVÁ,narozena 26.2.1878 v Praze
O kom že to píši ? napovím více-tleskal jí Berlín,Londýn, ale i newyorská Metropolitní opera se špičkami pěveckého nebe
jako je Enrico Caruso a další- zbožňoval ji celý hudebně kulturní svět.
Ano je to největší a nejlepší česká operní pěvkyně všech dob s uměleckým pseudonymem
EMA DESTINNOVÁ, jejíž hlasivky se poprvé rozezněly před 130 lety, kdy přišla
v Praze na tento svět.Lidé ji obdivovali nejen kvůli zpěvu, ale i pro další nadání. Hrála na
housle i klavír, malovala, psala básně a romány. Navíc byla všestranně vzdělanou
osobností a vlastenkou , která po první světové válce zpívala po každém vystoupení
českou hymnu.Svoji uměleckou dráhu zahajovala roku 1898 v Berlíně, kde ztvárnila přes
40 operních rolí. Později významně obohatila kulturní život Londýna, kde zářila
v Pucciniho Madame Butterfly. Vrcholem její kariéry byl New York a tamější operní
dům.Připomínám, že tato světová osobnost Ema Destinnová nám občanům Holubic i
Kozince je člověkem velice blízkým, neboť rodnou obcí jejího dědy jsou Holubice č.p.37.
Děda Jan Kittl, narozen 15.5.1811 odešel do Prahy se svolením vrchnosti-Lobkoviců , kde
se vyučil sladovnickému řemeslu. Tam se oženil s Kateřinou Šedivou a z manželství
vzešel otec Emy Emanuel Jan Kittl , narozen 21.10.1844. Místo narození E.J.Kittla má
zapsáno v rodném listu i mnoho občanů našich obcí-Praha 2,č.p. 220-Zemská porodnice.
Bylo by pro Holubice velkou ctí a hrdostí , kdyby v budoucnu mohla nést jméno tak
významné osobnosti jakou Ema Destinnová bezesporu je, aspoň některá z místních ulic.
Zatím máme pouze jedinou vzpomínku na rodinu Kittlů, pamětní desku na budově místní
školy, co by mecenášský dar při její přestavbě.
Paní Emo Destinnová ,, občané Holubic i Kozince jsou na Vás hrdi, moc si Vás váží a
posílají bouřlivý potlesk ! ,,

ZPRÁVY ODDÍLU KOPANÉ

Náš Á-TÝM se během zimní přípravy zúčastnil turnaje „Aritma Cap“ v Praze Vokovicích. Holubice byly na tomto turnaji papírově
nejslabším celkem. Ostatní družstva totiž startují v krajských Á a B třídách. Holubice pouze ve III. třídě Okr. Praha-západ,
přesto jsme neudělali ostudu a s 13 body jsme skončily na 5. místě.

Naše výsledky…

Střelci našeho týmu…

Holubice : Košíře
4:2
Marek Martin
6x
Holubice : Tuchoměřice
1:4
Hrabánek Tomáš
5x
Holubice : Rudná
1:1
Helebrant Vladimír
3x
Holubice : Dukla Praha(dor.)
5:4
Levinský David
1x
Holubice : Velvary
1:4
Valda Filip
1x
Holubice : Koleč
0:3
Poláček Karel
1x
Holubice : Aritma-B
5:3
Bejr Dan
1x
Holubice : Aritma (dor.)
2:1
Holubice : Řeporyje
0:3
Tento turnaj hodnotíme velice kladně a musíme poděkovat všem hráčům a trenéru Jaroslavu Hamouzovi za přístup a
výsledky v zimní přípravě.
Další program…
Přátelské utkání:
22.3. 15.00 hod
Holubice : Zvoleněves
29.3. Již zajíždíme k prvnímu mistrovskému zápasu do Tuchoměřic. Odjezd os. auty od hřiště ve 14:00 hod. Začátek
zápasu je v 15:00 hod. v Tuchoměřicích.
TJ SOKOL HOLUBICE
František Mareš
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Zápis č.1
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Holubice-Kozinec ze dne 19.2.2008

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva zahájila starostka obce paní Eva Ježková, která řídila další průběh jednání.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce:
p.Ježková,p.Pilecká,p.Šedivá,Mgr.Mejzr,Ing.Miller,p.Satrapa,p.Šrámek
Omluveni: 2 členové zastupitelstva obce
p.Šulc, p.Doubek
Jednání bylo řízeno dle schváleného programu.
Začátek : 18:00 hodin
Zasedání bylo schopno se usnášet.

Zastupitelstvo obce Holubice-Kozinec schválilo:
1. zapisovatelem na tomto zasedání byla jmenována paní Eva Ježková
2. ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Petr Satrapa a Ing.Miller
3. podání žádosti na Ministerstvo vnitra o zařazení Czech-Pointu do systému obce. Czech-Point v současné době poskytuje
čtyři druhy výstupů:
a. Výpis z Katastru nemovitostí
b. Výpis z obchodního rejstříku
c. Výpis z Živnostenského rejstříku
d. Výpis z Rejstříku trestů
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
4. vyhodnocení cenových nabídek na zalesnění lesní plochy Erz a následnou ochranu kultur v roce 2008
Předložené nabídky:
Firma:
Výše nabídky:
Libor Lesák
Celkem za dílo vč. DPH 9% = 84.042 Kč
Odbor lesnické práce
Kralupy nad Vltavou
Ing.Petr Šulc
Less Forest s.r.o.
Mělník

Celkem za dílo vč. DPH 9% = 102.237 Kč

Obecní zastupitelstvo odhlasovalo 7mi hlasy zadání výsadby firmě Libor Lesák. Zakázka v uvedené výši bude
provedena na jaře tohoto roku. Současně obec požádá o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích.
5. Složení konkurzní komise na obsazení funkce ředitele / lky MŠ Holubice v tomto návrhu:
a. Eva Ježková-předseda, starostka obce
b. Petr Satrapa-člen, zastupitel obce
c. Jarmila Kalušová-ředitelka MŠ Holubice
d. Dita Sýkorová-zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
e. PeaDr. Jarmila Rychlá- Česká školní inspekce-Středočeský inspektorát
f. Pavla Šarochová-ředitelka MŠ Otvovice
Termín otevírání obálek se uskuteční dne 6.3.2008 v 10:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Holubice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. Uzavření smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Holubice a paní Evou Dvořákovou na pozemku p.č. 65/35 a to ve výši
12.000 Kč z důvodu vedení kanalizační stoky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Uzavření smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Holubice a paní Šárkou Topolovou na pozemku p.č. 65/46 a to vy výši
12.000 Kč z důvodu vedení kanalizační stoky .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Uzavření smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Holubice a panem Jiřím Šuldou na pozemku p.č.73/1 a to ve výši 12.000 Kč
z důvodu vedení kanalizační stoky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí Holubice a manželi Čonkovými na pozemky p.č. 64/85 a 64/83
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Uzavření směnné smlouvy mezi obcí Holubice a manželi Smetanovými na pozemky (díl z parcely) p.č. 251/1 přechází do
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parcely p.č. 48 a díl a parcely p.č. 48 přechází do parcely p.č. 349/1
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
7. předání inženýrských sítí v lokalitě Holubí Háj-jihovýchod Holubice-Kozinec, k.ú. Kozinec.Předmětem předání jsou
páteřní rozvody vodovodu a splaškové kanalizace
Vodovod
a. celková provedená a zkolaudovaná délka vodovodu činí 4,196 m
b. na vodovodních řadech je osazeno 10 ks podzemních hydrantů DN 80 a 8 ks nadzemních hydrantů DN 100
Splašková kanalizace
a. celková provedená a zkolaudovaná délka kanalizace činí 3.610,20 m
b. na trase je vybudováno celkem 13 kontrolních šachet
Dešťová kanalizace
Není předmětem předání, převzetí bude provedeno po dokončení komunikací
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
8. podání žádosti na realizaci ,,Holubická rotunda,, z Havarijního programu Ministerstva kultury a současně schvaluje
spolufinancování dotace v roce 2008
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Podání žádosti na doplnění technologie ČOV z podpory v rámci programu Mze a současně schvalujeme spolufinancování
dotace v roce 2008
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0
Podání žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na vybavení materiálních potřeb ZŠ a současně schvalujeme
spolufinancování dotace v roce 2008
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
9. vstoupit do dobrovolného svazku ,,Budečsko,,.Současným zakladatelem svazku Budečsko jsou obce
Zákolany,Blevice,Koleč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. zprávu finančního výboru
Sdělujeme, že auditorská firma, která vykonává v naší obci kontrolu účetnictví za rok 2007, předloží závěrečnou zprávu
po řádném ukončení veškerých stavů účtů vykazovaných v hlavní účetní knize.
Předpokládaný termín ukončení prací auditorská firma odhadla na poslední únorový týden
2. zprávu kontrolního výboru
V budově Kulturního domu Holubice se uskutečnila kontrola bezpečnostním technikem o stavu BOZP a PO.
Obec v současné době zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků tak, aby nebyl omezen provoz budovy.
3. informace o současné situaci obecní splaškové kanalizace
Celý kanalizační systém je gravitační s výjimkou 152 m kanalizace tlakové, kterou bylo nutno provést z důvodu
nevyhovujících spádových poměrů. Z celkového převedeného množství bylo již od dodavatele převzato, zkolaudováno a
uvedeno do provozu 1.428 m. Ke kolaudaci se nyní připravuje 2.053,5 m. Od zahájení stavby byly vystaveny faktury ve
výši 36.908,15 Kč.Dodavatel dosud nedodal úplnou dokumentaci skutečného provedení. Z těchto důvodů není možné
podepsat závěrečný předávací protokol, ani podat žádost o kolaudaci dokončené části.
4. informace o současné situaci stavby ČOV (čističky odpadních vod).
Nově budovaná čistička bude mít kapacitu 2 700 E.O. Veškerý nátok do ní bude však procházet přes zařízení čističky
stávající.Byla proto svolána odborná komise , která posoudila stávající stav zařízení z hlediska kapacit a opotřebování
(stará čistička je v provozu již 6 let), která se sešla 12.2. t.r. a konstatovala : nátokové zařízení je schopno v tomto
stavu dostatečně zásobovat i čističku novou.Obec bude sledovat plnění úkolů i výstavbu čističky.
5. záznam z jednání k problematice úpravy jízdního řádu linky č.316.Zástupcům obce byl předložen upravený jízdní řád pro
pracovní dny, sobotu a neděli. Předložený návrh linky č.316 je pro obec finančně velmi nákladný a není možné jej
v současné době ( k původně plánovanému termínu 3.3.2008) realizovat. Ropid zpracuje alternativní návrh do 7.3.2008
s tím, že termín případné realizace může být 9.5.2008.

Zastupitelstvo obce projednalo:
1. podání žádosti na stavební úřad ve Velkých Přílepech o provedení obnovy řízení pravomocně vyřízeného územního
rozhodnutí , které se týká umístění stavby obytného souboru Holubí Háj. Důvodem k podání žádosti o obnovu řízení je
to, že vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti. Zejména se jedná o zásadní nárůst počtů bytových jednotek a obyvatel.
2. opětovně vstoupit do jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje ve věci vedení aglomeračního okruhu trasy
II/240
Ověřili: Petr Satrapa,Ing.Jan Miller
Zapsala: Eva Ježková
Opis:
Naďa Málková DiS.
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Sportem se bavíme, sportem se tužíme, my žáci školy

Únor byl v naší základní škole ve znamení sportu. Lyžovali jsme v Jizerských horách, začali jsme jezdit na plavání a utkali jsme
se ve florbale s některými školami z Prahy a okolí.

Žáci ZŠ Tursko

Výlet na běžkách
V lednu jsme se přihlásili na výlet na běžkách. Hrozně jsme se těšili, ale jako naschvál přišla obleva. Začalo pršet a místo
sněhu bylo všude plno bláta. Dlouhých čtrnáct dní jsme byli nedočkaví. Ale pak přece jen přišel šťastný den. Ráno jsme nastoupili
do autobusu
a s paní učitelkou jsme jeli do Prahy, kde na nás čekal pan ředitel. Vůbec jsme se nenudili, metro, autobus
Student Agency a už jsme v Liberci, kde nás čekal přestup na autobus, který nás dovezl do Bedřichova, do našeho cíle.
Tam nám pan ředitel rozdal lyže a hůlky. A my jsme vyrazili na rozcestí, kde nás čekalo rozhodnutí, kterou ze tří cest se máme
vydat. Vydali jsme se tou prostřední cestou. Ale naše
volba byla špatná. Už po třech kilometrech jsme se
museli vrátit a vybrat si jinou cestu s malým i velkým
kopcem. Ale pak nastal problém. Při sjíždění jsme
všichni spadli, kromě pana ředitele a Gábiny, která je na
lyžích jako doma. Lyže si dělaly co chtěly, hlavně ty
Ivetiny, které vybraly k přistání potok. Vyprostit je
ovšem musela Simona. Ale to není všechno, v potoce
skončila i Sabina. Ta ovšem vylezla sama. Než jsme se
nadáli, stopy nás dovedly k velkému kopci. Ten však
vystoupala jen Gábina, protože všichni si lyže sundali.A
pan ředitel? Ten nám lyže pomáhal nést. Ale jen na
chvíli. Poslední úsek dlouhý sedm kilometrů jsme už
ujeli na běžkách. Takový výkon si zasloužil teplo,
občerstvení a nákup pohledů. To všechno nás čekalo na
konci cesty v útulné horské chatě. Unaveni jsme celou
cestu do Prahy prospali.
Žáci ZŠ Tursko Renata Holečková, Gábina Millerová, Iveta Stránská, Simona Valtrová

Návštěva muzea hraček se školou

V pátek 22.2.2008 jsme se školáky navštívili v rámci školní družiny Muzeum hraček, které se nachází na Pražském hradě
v budově bývalého purkrabství.
Z Dejvické jsme šli pěšky na Pražský hrad, kde jsme se podívali mimo jiné také do katedrály sv. Víta, a pověděli si něco málo o
historii . Dětem se povídání zalíbilo, proto jsme se dohodli, že podnikneme samostatnou procházku po Pražském hradě.
Muzeum hraček bylo velmi pěkné a zajímavé. K vidění byly historické hračky, pro chlapce např. celá nádraží s vláčky, auta ,
lodě stavebnice apod., panenky, pokojíky a zvířátka pro děvčata. Neméně zajímavá byla mimo jiné také jedna z největších sbírek
panenek Barbie.U každého exponátu byl podrobný text s popisem a daty, takže jsme nepotřebovali průvodce. Vzhledem k tomu,
že náš počet přesahoval 10 dětí, měli jsme na vstupném 50% slevu. Při zpáteční cestě nám vyšla ještě chvilka na malé občerstvení
v KFC. Děti se na výlet těšily a myslím, že se opravdu vydařil. Samozřejmě plánujeme další a další takovéto pěkné akce, například
do kina, divadla, zoo a podobně.
Petra Vápeníková, vychovatelka ŠD při ZŠ
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Kvapem už se blíží – co ? Přece období plné
tradic, pověr i tajemných kouzel. Po Vánocích
nejkrásnější svátky, vítající nový život, svátky jara
VELIKONOCE.Také proto dnes si připomeneme, co už
málo kdo ví, jak se například jmenují jednotlivé dny
velikonočního týdne- a i kdyby si ti trochu starší
nakrásně vzpomněli, asi už nedají dohromady důvod,
proč právě přídomky tak zvláštní. Nechte si právě o
tom vyprávět a vysvětlit tradiční zvyky i jejich
význam, včetně doporučení, jak a co v ten který den
dělat či nedělat, aby se vám dobře po celý rok vedlo.
Vše začíná středou nazvanou ŠKAREDÁ nebo
SAZOMETNÁ.Po modrém pondělí, žlutém úterý
přichází středa, jako první den ze svatéhopašijového týdne a škaredá nebo sazometná, protože
právě v tento den se vymetaly komíny. Nikdo se
v tento den nesměl mračit a škaredit-jinak tak bude
činit po všechny středy v roce. ZELENÝ ČTVRTEKjedlo se jen zeleninové jídlo-špenát, zelí. V tento den
zazní naposledy kostelní zvony- ohlásí se znovu až na
BÍLOU SOBOTU. Slyšíte-li naposledy zvony, cinkejte v kapse penězi, aby se vás držely po celý rok. Stačí ale zazvonit paličkou
v hmoždíři (máte snad nějaký doma)- stavení opustí hmyz a myši.Nezapomeňte vstát velice brzy a omýt se rosou.Pečivo mazejte
pouze medem- určitě budete chráněni před hady a žihadly vos. Naopak se nedoporučuje cokoli půjčovat nebo se hádat. VELKÝ
PÁTEK – v kostele nejsou květiny ani svíce, mlčí varhany i zvony, jen řehtačky dětí oznamují ranní, polední a večerní
klekání.Velký pátek je posledním dnem- půstem od masa,země má magickou sílu, otevírá se ,aby ukázala své poklady, které
prozrazuje světýlko ,,kvetoucího kapradí,, Vstává se před východem slunce a koupel v potoce či omytí chrání před
nemocemi.Nepracujte na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí.Neperte prádlo.BÍLÁ SOBOTA- bílá barva je znakem čistoty,
připomíná smytí hříchů křtem. Světí se oheň a popelem se posypává pole i louky. V tento den se uklízí, bílí, pečou se mazance,
beránci, pletou se pomlázky, zdobí se vajíčka.BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ-v kostele se světí velikonoční pokrmy, o ty se pak dělí
hospodář s polem, zahradou i studní, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ- je dnem pomlázky.Chlapci
šlehají pomlázkou děvčata, aby nebyla líná a byla zdravá.Odměnou jsou barevná vajíčka.Připomeňme si také symboly svátků jara,
bez kterých si Velikonoce nelze představit. Proč je to právě beránek nebo zajíček?
Zde je vysvětlení:
VELIKONOČNÍ BERÁNEK-výklad se mění podle náboženství- jako poselství jara, nebo jako začátek nového života, židé vidí
svého boha jako pastýře s beránkem v náručí,křesťanům je symbol Božího Beránka,Krista a znázorňuje se s praporcem vítězství.
POMLÁZKA-má mnoho zajímavých názvů: dynovačka, mrskačka,šlehačka, tatar … Ovšem cíl šlehání je všude stejný.děvčata mají
být zdravá,pilná, veselá, má jim být dodána energie a zdraví proutku, zkrátka ,,pomlazená.,,
VYSÉVÁNÍ OBILÍ-nacházejme zde počátek zemědělských prací ,, v malém,,.Ověřuje se tak klíčivost obilí.Dnes se používají
rychlené jarní květiny- hyacint,narcis, krokus, tulipán, sněženky, petrklíče atd.
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO- je od pradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a
vzkříšení. Je také symbolem životní síly, narození, nesmrtelnosti, návratu jara a skořápka
symbolizuje pocit bezpečí.Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto
ukryt život! Je to snad symbolika Zmrtvýchvstání Ježíše?
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK-zajíc je řazen mezi stvoření ,, maličké na Zemi a moudřejší nad
mudrce,, symbolizuje chudé, skromné a pokorné, ale uvádí se i jako symbol smyslnosti.
Je tolik potěšení a zavzpomínání, ale na co by se zapomínat nemělo- na naše krásné české
Velikonoce. Dnešní vyprávění je i pro vás mladí- kluci nemyslete jen na děvčata a na barevné
vejce pro chlapce.K potravě pro ducha přikládám i radu pro mlsný jazýček.
VELIKONOČNÍ PERNÍČKY
300 g hladké mouky, polovinu kypřícího prášku do perníku, 50 g medu, 10 g pískového cukru, 80 g másla nebo tuku, 1 vejce, ½
balení koření do perníku.Smíchejte mouku s kypřícím práškem . V horké lázni rozpusťte med s cukrem a máslem, koření a vejce
dejte do mouky.Vypracujte těsto a v chladu jej nechte odpočinout (přes noc).Pak těsto rozválejte na ½ cm silnou placku a
vykrajujte ovečky, zajíčky, ptáčky, vajíčka atd. Na plechu upečte při 180 stupních asi cca 10 min.Následně potřete rozšlehaným
žloutkem s mlékem. Zdobte bílkovou polevou nebo bílou čokoládou. Stojíte-li o krásně hnědé perníčky - přidejte kakao.
Mnoho úspěchů a krásné počasí o Velikonocích přejí Naše Noviny za M.S.
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