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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané, pandemie zvolna ustupuje, lidé uÏ nesledují vládní naﬁízení, která alibisticky vydává vláda a která
jsou pravdûpodobnû zbyteãná.
Dûti vesele skotaãí bez rou‰ek a respirátorÛ, a proto se nechci zab˘vat ani blíÏícími se volbami, ve kter˘ch Vy rozhodnete o jejich
osudu, zda budou vazaly Agrofertu nebo svobodn˘mi obãany.

Na‰e mateﬁská ‰kolka funguje jiÏ druh˘m rokem a dovolím si tvrdit, Ïe je, díky na‰í mladé ﬁeditelce, jednou z nejlep‰ích a nejatraktivnûj‰ích v roudnickém regionu.
Jistû v‰ichni víte, Ïe byla pﬁestavûna ze staré, nefunkãní ‰koly postavené v roce 1925 pomocí dotaãních prostﬁedkÛ poskytnut˘ch Evropskou únií.
Tato dotace je‰tû není uzavﬁená a dostaneme je‰tû cca 2 mil.
korun na dûtskou zahradu, kterou dokonãíme do konce leto‰ních
prázdnin a pﬁi slavnostním otevﬁení budou moci v‰echny na‰e dûti
otestovat její funkãnost.

Abychom vyhovûli smutn˘m pohledÛm nezapsan˘ch dûtí v M·,
chceme poﬁádat, po dohodû rodiãÛ s vedením ‰kolky, dal‰í náv‰tûvní dny pro veﬁejnost, kde si uÏijí vodních hrátek a dal‰ích herních prvkÛ vãetnû velkého pískovi‰tû naplnûném certifikovan˘m pískem. Zkrátka, místo náv‰tûvy Mirákula, na zahradu Ïidovické ‰kolky, která je jiÏ dnes osázena mnoÏstvím stromÛ, Ïáby a vrbové tunely se mají ãile k svûtu. K dokonãení travnat˘ch ploch a cestiãek,
které si musíme udûlat sami, budu potﬁebovat Va‰i pomoc. Termín
sdûlíme.
Pro velk˘ zájem o na‰i obec a mnoÏství dûtí bychom chtûli kapacitu M· nav˘‰it o cca 12 dûtí. Trochu nás brzdí dotaãní pravidla a pûtiletá udrÏitelnost projektu, ale my nechceme ‰kolku ru‰it ani sniÏovat poãet dûtí. Projekt se ukázal jako Ïivotaschopn˘, kdy jsme zároveÀ zachránili chátrající budovu, která k Îidovicím patﬁí, a zároveÀ
vybudovali nûco smysluplného.
Dal‰í akcí pro zv˘‰ení bezpeãnosti na‰ich dûtí je stavba dvou
osvûtlen˘ch pﬁechodÛ pro chodce, u mateﬁské ‰koly a u Aromy.
Ty bychom chtûli postavit je‰tû letos nejpozdûji v‰ak v roce 2022,
projekt a stavební povolení jiÏ máme, dotaãní peníze pﬁislíbila MAS
Podﬁipsko.
Máme pﬁipravenou i rekonstrukci veﬁejného osvûtlení od ãp. 120
(manÏelé Pokorn˘ch) dále po levé stranû hlavní ulice aÏ k domu ãp.
110 (manÏelé Toniovi)
Dále pak chceme zrekonstruovat hasiãskou zbrojnici, která je
v havarijním stavu a slouÏí jako zázemí na‰ich hasiãÛ, kteﬁí jsou
ãleny JPO Hrobce, a zároveÀ jako sklad obecní techniky. Dotaci získáme opût pﬁes MAS Podﬁipsko.
Po rekonstrukci volají i fotbalové kabiny, kdy mÛÏeme získat aÏ
800 000,-Kã od Národní sportovní agentury. Tyto dvû akce urychlenû pﬁipravujeme a chtûli bychom je realizovat v letech 2021-2022.
(Pokraãování na následující stranû)
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Z v˘‰e uvedeného vidíte, Ïe se vesnice pomalu probouzí, a kdyÏ se nám je‰tû povede donutit velkozemûdûlce k ‰etrnému hospodaﬁení,
které by mûlo slouÏit spí‰e k údrÏbû krajiny a ne
k vytváﬁení ziskÛ a pobírání dotací.
Snad se po volbách zmûní dotaãní politika
státu s dÛrazem na údrÏbu krajiny a zv˘‰ení biodiverzity. Z obrázku vidíte, kolik Ïivota zb˘vá
na obrovsk˘ch lánech ﬁepky, p‰enice ãi kukuﬁice, dotaci potﬁebují Ïivoãichové, ne oligarchové, dotaci potﬁebuje krajina „mot˘le“, uÏ nemáme moc ãasu je po 12. hodinû.
Vá‰ starosta
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UdrÏiteln˘ zpÛsob
zemûdûlství
Navazujeme spolupráci
s Asociací
soukromého zemûdûlství

INFORMACE OBECNÍHO Ú¤ADU
VáÏení obãané,
na‰e spoleãnost se pomalu vrací
k Ïivotu, kter˘ jsme znali pﬁed
covidem. Mnoho akcí bylo kvÛli
tomu bohuÏel zru‰eno, ale my
jsme samozﬁejmû pﬁipraveni nûkteré z nich uspoﬁádat. Aktuální
informace najdete vÏdy na
na‰em webu, facebooku nebo také v aplikaci Mobilní Rozhlas. Tam jsou pravidelnû poskytovány aktuální informace
pﬁímo do va‰eho mobilního zaﬁízení, v pﬁípadû, Ïe máte
aktivovanou aplikaci, která je pro vás ke staÏení zdarma
na na‰ich stránkách. Tak mÛÏete b˘t informování o oblastech, které vás v obci zajímají.
SMùSN¯ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Samolepky na 2. pololetí 2021 jsou
jiÏ k dispozici na obecním úﬁadu.
Tuto nálepku obdrÏíte po zaplacení
poplatku za odpady pro rok 2021.
Kdo jste jiÏ poplatek za odpady zaplatili a nevyzvedli si nálepku, mÛÏete se pro ní zastavit na obecním
úﬁadu v PO a ST v úﬁedních hodinách. Úhradu je moÏné uhradit hotovû na pokladnû
úﬁadu nebo na bankovní úãet obce Îidovice ã.
1387693204/2700 pod variabilním symbolem ã. ãíslo popisné a specifick˘m symbolem ve tvaru: 37222111, do
zprávy pro pﬁíjemce: ã. p. + jméno poplatníka, u nemovitosti vlastníka. Prosíme obãany, aby upﬁednostÀovali
bezhotovostní platbu.
OTVÍRACÍ DOBA PRO VE¤EJNOST DOâASNÁ ZMùNA
Dovolujeme si Vás informovat o doãasné zmûnû hodin pro veﬁejnost
provozovny po‰ta Partner Hrobce.
Rozsah hodin pro veﬁejnost bude
omezen na nezbytnû nutnou dobu
ve dnech 1. 6. 2021 - 30. 9. 2021 z
provozních dÛvodÛ.

KO·E NA PSÍ EXKREMENTY
Z dÛvodu snahy o zlep‰ení poﬁádku
v na‰í obci jsou novû nainstalovány ko‰e
na psí exkrementy.

Jedná se o zelené
plastové ko‰e
umístûné na
sloupcích a
oznaãené logem
psa. Souãástí ko‰e
jsou i sáãky na psí
exkrementy.
Naplnûné sáãky je
moÏno vhazovat
do takto
oznaãen˘ch ko‰Û.
Prosíme proto
v‰echny obãany,
aby v maximální
míﬁe tyto ko‰e
vyuÏívali.

UPRAVENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PROVOZOVNY:
Den
Otvírací doba
Pondûlí.......................15:30 - 18:00 hod.
Úter˘ ..........................10:30 - 13:30 hod.
Stﬁeda ........................15:30 - 18:00 hod.
âtvrtek .......................14:30 - 17:00 hod.
Pátek .........................10:30 - 13:30 hod.
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Pﬁejeme Vám krásné letní dny a hodnû zdraví.
Za obecní úﬁad Bc. Radka Luxová - úãetní obce

ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ
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Dûti si ve ‰kolce uÏily spoustu zábavy
Milí ãtenáﬁi, ‰kolní rok se nám pomalu ch˘lí ke konci, a i pﬁes
v‰echny komplikace, co nám nachystal, si dûti ve ‰kolce uÏily spoustu zábavy, na‰ly nové kamarády a dozvûdûly se spoustu uÏiteãn˘ch informací a zku‰eností.
Po opûtovném návratu dûtí do mateﬁské ‰koly na nû ãekalo pﬁekvapení na zahradû v podobû nové kuchyÀky, obchÛdku, pískovi‰tû
a záhonu na bylinky, které si dûti samy do záhonu zasadily a pilnû
je zalévají, abychom v‰ichni mûli ãerstvou paÏitku na chleba a krásnû zelenou petrÏelku do polévky.
V dubnu nás ãekala oslava svátku na‰í planety, „Den Zemû“,
kter˘ jsme pojali netradiãnû, formou tabletÛ a QR kódÛ. Tato aktivita byla nachystána také pro rodiãe s dûtmi na plotû mateﬁské ‰koly.

Mimo jiné se také dûti dozvûdûly, jak a proã je dÛleÏité tﬁídit odpad,
starat se o lesy a zeleÀ nebo proã musíme ‰etﬁit vodou.
„Maminky mají svátek“ - toto téma nás ãekalo v kvûtnu a my si
lámali hlavu, jak poctít maminky a udûlat jim oslavu, aniÏ by se musely shlukovat. Nakonec jsme pro maminky vymysleli „strom lásky“,
na kter˘ jsme povûsili obrázky maminek, které kreslily dûti. „MÛj domácí mazlíãek“ toho nám dûti pﬁinesly ukázat a pﬁedstavit v podobû fotek. Se‰el se nám tady cel˘ zvûﬁinec od krevetek, osmákÛ aÏ
po koãky a psy. A protoÏe kaÏd˘ správn˘ páníãek se musí o svého
(Pokraãování na následující stranû)
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mazlíãka postarat a nauãit ho poslouchat, nachystali jsme si pro dûti
formou pﬁekáÏkové dráhy ukázku, jak mÛÏe probíhat takové agility.
Nejvíce ãasu dûti strávily v koutku malého veterináﬁe, kde léãily
a staraly se o svá zvíﬁátka. A protoÏe ne kaÏdé zvíﬁe má to ‰tûstí mít
domov, povídali jsme si a ukázali si, jak fungují útulky pro zvíﬁátka,
jaké zvíﬁata v nich mÛÏeme najít a jak jim mÛÏeme pomoci.
ProtoÏe se nám blíÏí léto a zaãíná b˘t krásné poãasí, trávíme
s dûtmi vût‰inu ãasu na zahradû. Jinak tomu nebylo ani v t˘dnu, kdy
se ‰kolka promûnila v ﬁí‰i hmyzu a my jsme pomocí lup pozorovali
„Co se dûje v trávû a bzuãí kolem u‰í...“. Dûti si vyzkou‰ely, jak
nároãnou práci má vãelaﬁ, jak vzniká med a kolik druhÛ vãel se
mÛÏe v úlu ukr˘vat. Taky uÏ víme, Ïe mraveni‰tû není jen kopa hlíny
s jehliãím ale propracované bludi‰tû se spoustou chodeb a místností, aby mravenci ochránili svá vajíãka a královnu.
Hurá, sláva, toto letí, dneska slaví svátek dûti!!! „Den dûtí“ jsme
oslavili dopolední zahradní párty. Ale jaká by to byla párty bez klobouãkÛ?? Hned ráno si dûti svÛj party barevn˘ klobouãek vyrobily
a pak uÏ jim nic nebránilo jít se bavit. Na zahradû dûti ãekalo spoustu her, soutûÏí, tance a mlsání v podobû krásného ovocného rautu,
kter˘ nám pﬁipravit kuchaﬁ Ondra. Dopoledne jsme zakonãili rozdáním mal˘ch drobností - jako byly tﬁeba hodiny nebo cukrov˘ náramek. Také dostaly velkou pochvalu a zmrzlinu za parádní nasazení
sv˘ch sil v soutûÏích.
Do konce roku uÏ nám moc ãasu nezb˘vá ale je‰tû máme pﬁipravenou dÛleÏitou oslavu pro na‰e nejstar‰í dûti a to „Pasování pﬁed‰kolákÛ“, které také probûhne formou slavnostního dopoledne
v mateﬁské ‰kole. Tato oslava je velk˘m a dÛleÏit˘m okamÏikem pro
dûti, protoÏe se z nich stávají ‰koláci a jsou o krok blíÏ k dospûlosti. A my jim k této nové etapû pﬁejeme mnoho úspûchu a nov˘ch kamarádÛ. Ostatním ãtenáﬁÛm pﬁejeme krásné, sluneãné léto, se
spoustou odpoãinku a my se na vás a nové dûti budeme tû‰it v záﬁí,
kdy na vás bude ãekat uÏ hotová krásná zahrada se spoustou zajímav˘ch prvkÛ.
K. Mikolá‰ová, ﬁeditelka M·
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Vrcholová kniha na Bulfu
Krásné letní poãasí pﬁímo vybízí k procházkám. A kam jinam bychom se mohli vydat neÏ na Bulf, z kterého je nádhern˘ v˘hled. PﬁestoÏe tento kopeãek, kter˘ je pﬁesnû na rozhraní na‰eho a hrobeckého katastrálního území, máme pﬁímo na dosah, ãasto se setkávám s tím, Ïe nûkteﬁí spoluobãané tam je‰tû nebyli. Témûﬁ v‰ichni
chodí na procházky k Labi, kde i já to miluji. Ale proã nûkdy neudûlat zmûnu a nevyrazit na Bulf? Kromû v˘hledu na v‰echny strany
máme pro to dal‰í dÛvod.
Vedoucí hasiãsk˘ch dûtí SDH Hrobce - Îidovice v dobû covidov˘ch opatﬁení, kdy se nejmen‰í ãlenové nesmûli setkávat na spoleãn˘ch trénincích a akcích, zadávali dûtem rÛzné zajímavé samostatné úkoly. Jednou to bylo nakreslit obrázek s hasiãskou tématikou, jindy tﬁeba udûlat rozcviãku, natoãit video a poslat vedoucím
nebo tﬁeba natoãit video hasiãské optické signalizace. Jedním
z úkolÛ v mûsíci listopadu minulého roku bylo, aby si dûti udûlaly
procházku na Bulf a podepsaly se tam na pﬁipraven˘ list papíru.
Velká úãast dûtí i rodiãÛ inspirovala vedoucí k my‰lence zaloÏit „Vrcholovou knihu“, kterou bezpeãnû umístili nad vysílaãem na okraj
porostu.
Tato kniha slouÏí pro v‰echny náv‰tûvníky vrcholu. U knihy jsou
pﬁiloÏené i psací potﬁeby a je dobﬁe chránûna pﬁed nepﬁízniv˘m vlivem poãasí. UÏ jste na Bulfu byli a knihu objevili? Pokud je‰tû ne,
urãitû brzy vyraÏte. V knize najdete základní údaje o hasiãském
sboru. Sami do ní mÛÏete zaznamenat informace o va‰í náv‰tûvû
vrcholu, napﬁíklad datum va‰í náv‰tûvy, aktuální poãasí, va‰e pocity,... a samozﬁejmû se mÛÏete, nebo také ne, podepsat. Knihu následnû prosím zabalte a uloÏte zpût na pÛvodní místo, aby nedo‰lo
k po‰kození.
Pﬁeji vám krásnou procházku za pﬁíznivého poãasí s nezapomenuteln˘m v˘hledem do dalekého okolí a hodnû ‰tûstí pﬁi hledání
knihy.
Mgr. Simona Kr‰ová
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Oslavenci v roce 2020
V minulém roce nûkteﬁí z na‰ich obãanÛ oslavili své kulaté narozeniny.
Dále kulturní komise osobnû blahopﬁeje za obec místním seniorÛm od
osmdesát˘ch narozenin kaÏd˘ rok. Z
dÛvodu vládních opatﬁení kvÛli covidové pandemii museli b˘t tato setkání
velice omezena a docházelo tak
pouze k formálnímu pﬁedání dárku.
Je‰tû jednou tedy blahopﬁejeme
v‰em oslavencÛm touto cestou.
Doufáme, Ïe do budoucna uÏ se
budeme moci setkat víc a tﬁeba si i
popovídat.

V roce 2020 oslavili v˘znamné narozeniny tito
na‰i obãané:
paní Jitka Krejná, paní Stanislava KníÏetová - 60 let
pan Miroslav Pokorn˘, pan Ladislav Stuchl˘,
paní Zdena Vítová, pan Petr Duchoslav,
paní Jana ·vecová,
pan Ota Pocner, pan Miloslav Krejn˘ - 70 let
paní Jana Kupková - 80 let
paní Kvûtu‰e Jirou‰ková - 83 let
paní Alena Chládková - 84 let
paní Olu‰e Jirou‰ková - 86 let
paní Danu‰e Jirou‰ková - 88 let.
Minul˘ rok jsme se museli s hlubok˘m zármutkem rozlouãit se
tﬁemi na‰imi obãany.
Mgr. Simona Kr‰ová

Za levandulí tentokrát v ãervenci
Jako jiÏ posledních nûkolik let, i v leto‰ním roce jsme naplánovali Dny
otevﬁen˘ch dveﬁí, bûhem kter˘ch mÛÏete nav‰tívit levandulová políãka
u nás v Îidovicích.
V leto‰ním roce si s námi pﬁíroda pohrála a ukázala, jak vypadá mrazivá
zima i studené jaro. Levandule zareagovala po svém a dlouho vyãkávala se
zaãátkem rÛstu. Porovnáním s pﬁedchozími roky se ukázalo, Ïe leto‰ní sezóna zaãne o tro‰ku pozdûji, takÏe Dny otevﬁen˘ch dveﬁí 2021 probûhnou
v sobotu 10. a nedûli 11. ãervence. V leto‰ním roce uÏ pokvete i sedmé políãko s 30 nov˘mi kultivary, mezi nimiÏ najdete i tﬁetí dnes jiÏ bûÏnû pûstovan˘ druh levandule, Lavandula x chaytorae. Oproti loÀskému roku neoãekáváme nekoneãné davy náv‰tûvníkÛ, takÏe leto‰ní piknik s omamnou vÛní
levandule a bzuãením ãmelákÛ a vãel by se mohl vydaﬁit. Po loÀském úspûchu u pole zaparkuje pojízdn˘ stánek roudnické cukrárny a kavárny Dortletka, my tradiãnû doplníme nabídku levandule a levandulov˘ch v˘robkÛ
nebo tﬁeba vi‰Àov˘ch v˘robkÛ. V‰echny detaily najdete na na‰em webu
a sociálních sítích.
Petr Nov˘ & Anna Nová Kuãerová
www.levandulepodripem.cz
/ https://www.facebook.com/levandulezidovice

Aroma Praha, a.s. - rostoucí firma v rozvíjející se obci
Jsme zhruba v polovinû roku 2021 a jiÏ
nyní je moÏno konstatovat, Ïe Aroma v Îidovicích zaznamenává v meziroãním srovnání dal‰í nárÛst realizovan˘ch trÏeb, a to
i pohledem oãi‰tûn˘m od v˘roby a prodeje desinfekcí, které v loÀském roce vykázaly kvÛli koronavirové krizi obrovsk˘ nárÛst.
Bûhem posledních dvanácti mûsícÛ jsme
zaÏili pﬁekotné shánûní a domácí ‰ití rou‰ek, kter˘ch posléze byl nadbytek, potom
nedostatek desinfekce, kter˘ po pár t˘dnech po vstupu mnoha v˘robcÛ na trh zmizel, potom nedostatek a zmatky v testech
na koronavirus, nyní je testÛ pﬁebytek
a nakonec nedostatek vakcín, které se aktuálnû také z urãitého pohledu (zejména
náhledem mladé generace) zdají b˘t nadbyteãné.
Prostû tyto vypjaté situace pﬁicházejí
a odcházejí, pokud ale ãlovûka nebo jeho
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blízké nepostihne nûjaká pohroma, v‰e lze
nakonec pﬁekonat a je nutno jít dál. Ve
firmû, stejnû jako tﬁeba v obci, je dobré se
dívat dopﬁedu a pracovat na dal‰ím rozvoji.
Nedávno do provozu uvedená ‰kolka v Îidovicích, u které je dále budováno zázemí,
je krásn˘m pﬁíkladem investice do budoucnosti - tedy do na‰ich dûtí. V Îidovicích je
vÛbec za poslední roky vidût více pﬁíkladÛ
rozvoje, kter˘ je ku prospûchu v‰em obãanÛm. RovnûÏ v Aromû se i tento rok snaÏíme investiãní ãinností zajistit dal‰í prosperitu firmy i v ãasech budoucích.
Aktuální investice vedle rozvoje perspektivních oborÛ, jako jsou napﬁ. pﬁírodní parfémy, souvisejí s rÛstem firmy tak, aby narÛstající objemy materiálÛ protékající firmou
bylo kde uskladnit a zajistit následné zpracování a expedici hotov˘ch v˘robkÛ. ·tûstím
pro Aromu je dostatek místa pro rozvoj, a to
smûrem, kter˘ by neomezoval obec jako ta-

kovou a její obãany. Primárnû je pochopitelnû snaha vyuÏít a revitalizovat objekty stávající, coÏ jiÏ pﬁestává staãit.
V loÀském roce do provozu uvedená v˘roba velk˘ch kvant parfémov˘ch kompozic ,
bez které bychom si dnes jiÏ nedovedli
pﬁedstavit plnûní na‰ich v˘robních zakázek,
byla rovnûÏ realizována ve stávajícím objektu pÛvodního skladu. Aby rozvojové plány
mohly b˘t naplnûny, pﬁistupujeme v pﬁípadû
nutnosti i k odstranûní jiÏ nevyhovujících
a do prostorov˘ch plánÛ nezapadajících objektÛ, jak tomu bylo na konci loÀského roku
v pﬁípadû starého depa pro dﬁíve pouÏívan˘
lokotraktor u vleãky.
Nelze neÏ si pﬁát ,aby pokraãoval úspû‰n˘ rozvoj obce Îidovice a v ní sídlící Aromy
i nadále pﬁes ve‰kerá úskalí, které s sebou
doba pﬁiná‰í.
Ing. Pavel Foret,
generální ﬁeditel Aroma Praha,a.s.
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TIPY NA V¯LET
Zaãíná ãas dovolen˘ch, ãas prázdnin a to je vhodná doba na
uskuteãnûní v˘letÛ a poznávání krás na‰í zemû, na‰eho okolí.
LANOVÁ DRÁHA NA KOMÁ¤Í VÍÎKU - KRUPKA.
Je to nejdel‰í lanovka ve v˘chodní Evropû. Je dvousedaãková
s celoroãním provozem a mûﬁí 2348 m. Jezdí v hodinov˘ch intervalech a jízda trvá asi 15 minut z mûsta Krupky. Horní stanice se nachází v nadmoﬁské v˘‰ce 806m a je odtud pﬁekrásn˘ v˘hled na
âeské stﬁedohoﬁí, Kru‰né hory, Nûmecko..aj. VyuÏít mÛÏete nûkolik
rÛznû dlouh˘ch turistick˘ch tras, cyklotras, bûÏeck˘ch a bûÏkaﬁsk˘ch
tratí i sjezdového lyÏování v zimû.

Peãící okénko
Opût je tu sezóna ovoce. Kromû klasick˘ch koláãÛ s drobenku si mÛÏete na ozvlá‰tnûní upéct kﬁehkou galetku. Je jemná a
plná ovoce.
OVOCNÁ GALETKA
■ Pﬁíprava: 15 minut, odleÏení: 1 hodina, peãení: 35 minut
Suroviny:
tûsto
220 g hladké mouky
50 g tﬁtinového cukru
150 g lehce zmûklého másla
1 Ïloutek
1 lÏiãka mleté skoﬁice (nemusí b˘t)
‰petka soli

II. âTVRTLETÍ 2021

ROZHLEDNA DùâÍNSK¯
SNùÎNÍK
Rozhledna, která patﬁí
k tûm nejkrásnûj‰ím. Stojí
na nejvy‰‰í pískovcové stolové hoﬁe v âeské republice
v oblasti Tisá na Dûãínsku.
Samotná kamenná vûÏ
vypadá jako ‰achová figurka pro obry, mûﬁí 33 metrÛ,
leÏí v nadmoﬁské v˘‰ce 723
m a má 153 schodÛ.
Oãaruje vás nádhern˘ v˘hled na LuÏické hory a âeskosaské ·vycarsko a za
dobré viditelnosti napﬁ. i na
Mile‰ovku, ·piãák, Bukovou horu s vysílaãem aj. Pro
lep‰í orientaci jsou na vrcholu umístûné litinové tabule s popisky celého okolí
i s kilometrovou vzdáleností.
Po cestû je moÏmé se zastavit na DráÏìanské vyhlídce a vybrat si z nûkolika
turistick˘ch tras.
Jiﬁina Vítová
ry a vyválíme na tenkou placku ve tvaru kruhu. Opatrnû sloupneme
horní peãící papír, placku potﬁeme roz‰lehan˘m vajíãkem. Nandáme ovocnou náplÀ, od krajÛ necháváme asi 5 cm ‰irok˘ prázdn˘
pruh. Okraje pﬁehneme pﬁes ovocnou náplÀ a potﬁeme vajíãkem.
Takto pﬁipravenou galetku vloÏíme do trouby a peãeme asi 35
minut do zlatova.
Upeãenou galetku pocukrujeme mouãkov˘m cukrem a podáváme.
Galteka je opravdu velmi kﬁehká, proto se nelekejte, kdyÏ vám
popraská, niãemu to nevadí. NáplÀ mÛÏete pﬁizpÛsobit podle sezóny. V˘borná je plnûná jablky, jahodami nebo vi‰nûmi.
Hezké sluneãné dny
Ing. Kateﬁina Pro‰ková

■ NáplÀ
500 g rebarbory (jiné sezónní ovoce)
2 lÏíce tﬁtinového cukru
1 lÏíce kukuﬁiãného ‰krobu
1 lÏiãka mleté skoﬁice (nemusí b˘t)
vajíãko na potﬁení
mouãkov˘ cukr na posypání
■ Postup:
Mouku prosejeme, aby byla jemnûj‰í a vzdu‰nûj‰í. Pﬁidáme zbytek
surovin na tûsto, zpracujeme rukama jemné hladké tûsto. Tûsto zabalíme do potravináﬁské fólie a dáme odleÏet do lednice (minimálnû
na hodinu).
Mezitím si pﬁipravíme ovoce, nakrájíme na men‰í kousky. Nakrájené a oãi‰tûné ovoce dáme do misky a promícháme s cukrem, ‰krobem a skoﬁicí.
Troubu pﬁedehﬁejeme na 170 °C.
OdleÏelé tûsto mÛÏeme rozdûlit na polovinu a pﬁipravit tak dvû
men‰í galetky nebo jednu vût‰í. Tûsto vloÏíme mezi dva peãící papí-
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