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Vítáme nové občánky do naší obce! ♥
Dne 2. prosince 2019 jsme do obce přívítali naše
nové občánky:
Adélku Nešporovou, Dominiku Škvorovou a Tobiáše Petrželu
Ať rostete jak z vody a děláte rodičům jenom radost!

Milí a milé,
víte, je to zvláštní  píšu lednové číslo….a když pominu pohled z okna, kde to téměř
vypadá na jeden z prvních jarních dnů, tak jsem ještě ani neoslavila Vánoce, natož
abych už měla nový rok. A přece ho mám…
Ráda bych vám do něj popřála mnoho štěstí, pohody a lásky, užijte si ho naplno! Bude
to krásný rok, protože bude přesně takový, jaký si ho uděláme. ♥
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která už má leden 2020, heč 

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
Josef KLÍMA
Pavel DOLEŽAL
Marta SLAVÍKOVÁ
Jan FORMÁNEK
Věra ROSENKRANCOVÁ
Věra NEUMANOVÁ
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

ZÁPIS Č. 10/2019 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
25. 11. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice
Přítomni: V. Kellerová, T. Skála, B. Kučera, M. Klapalová, H. Kohoutová,
Ing. Monika Vaňhová MBA
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Omluveni: M. Ramba
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 17:00 hodin, přečetla a doplnila program.
OZ program schválilo.
Program
1) Schválení rozpočtu na rok 2020 a schválení úpravy rozpočtu za rok 2019
2) Schválení Smlouvy o obstarání věci – psí útulek Bouchalka
3) Projednání zpráv kontrolního výboru
4) Různé a) žádost Českého rybářského svazu Lidice, z.s. o finanční podporu
b) žádost Klubu rybářů Lidice, z.s. o finanční podporu
c) schválení smlouvy s Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem na zpracování
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změny č.1 územního plánu Lidic, schválení Smlouvy Příkazní
PRISVICH, s.ro.
d) Projednání stavu teraca v podloubí u obchodního střediska
e) Projednání schválení vypracování projektu na zahradnictví a
projednání schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
zahradnictví
AD1) Starostka obce dala hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2020. OZ schválilo
rozpočet na rok 2020
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
Dále starostka obce dala hlasovat o úpravách rozpočtu roku 2019. Oz schválilo úpravy
rozpočtu roku 2019.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
OZ pověřilo starostku obce schválením posledních úprav rozpočtu roku 2019.
AD2) Starostka obce předložila OZ Smlouvu o obstarání věcí – psí útulek Bouchalka.
OZ schválilo tuto smlouvu a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
AD3) Starostka obce přednesla OZ Zprávu kontrolního výboru č. 16 a č. 17. OZ vzalo
na vědomí Zprávu kontrolního výboru č.16 a č.17.
AD4) Různé a) Starostka obce předložila OZ žádost Českého rybářského svazu, z.s. o
finanční podporu ve výši 7500,- Kč. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
b) Starostka obce předložila OZ žádost Klubu rybářů Lidice, z.s. o finanční podporu ve
výši 7500,- Kč. OZ tuto žádost projednalo a schválilo.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
c) Starostka obce předložila OZ smlouvu s Ing. arch. Zdeňkem Gottfriedem na
zpracování změny č.1 územního plánu Lidic. OZ schválilo tuto smlouvu a pověřilo
starostku obce jejím podpisem.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
Dále starostka obce předložila OZ Smlouvu Příkazní PRISVICH, s.r.o. OZ schválilo
uzavření smlouvy o dílo č. 39017 podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
na pořízení změny č.1 územního plánu Lidic mezi příkazcem, obcí Lidice, a
příkazníkem, společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, oprávněnou k výkonu
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územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným
pořizovatelem změny č.1 ÚP Lidic a Úplného znění ÚP Lidic po změně č.1.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
OZ pověřilo místostarostu obce Tomáše Skálu k tomu, aby spolupracoval
s pořizovatelem změny č.1 územního plánu Lidic jako „určený zastupitel“ ve smyslu
stavebního zákona.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
OZ vzalo na vědomí informaci starostky obce, že pořizovatelem změny č.1 ÚP Lidic a
Úplného znění ÚP Lidic po změně č.1 bude v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona
Obecní úřad Lidice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků
společnosti PRISVICH, s.r.o., splňujících kvalifikační požadavky na územně
plánovací činnost.
d) Starostka obce opět otevřela téma projednání stavu teraca v podloubí. OZ vzalo na
vědomí s tím, že o případné možnosti opravy bude rozhodnuto na dalším veřejném
zasedání po osobní prohlídce všech zastupitelů.
e) Starostka obce informovala OZ o možnosti podání žádosti o dotaci z Ministerstva
životního prostředí „Operačního programu Životního prostředí 2014-2020“ na
rekonstrukci zahradnictví a pověřilo tímto starostku obce.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
Dále OZ schválilo vypracování projektu na zahradnictví. OZ pověřilo starostku obce,
aby obstarala vypracování projektu na zahradnictví.
Hlasování Pro:6 Proti:0 Zdržel:0
Zasedání ukončeno v 17:52 hodin.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Text a foto: Michaela Klapalová

Jako každý rok, i letos jsme se sešli v našem malém parku a před Obecním úřadem,
abychom oslavili příchod Vánoc. Nevím, jak to máte vy, ale já vánoční období miluju.
Doma si vše pěkně nazdobím, pálím frantíky, peču cukroví a ochutnávám vaječný
likér. A aby bylo každý rok všechno v pořádku, nesmí chybět i každoroční vaření
svařáčku, který se pak rozdává všem, kteří se přijdou na rozsvícení našeho vánočního
trojstromku podívat.
Základem pro opravdu dobrý svařák však není láska nebo nějaká podobná ingredience,
ale kvalitní vínko (takže vlastně taky láska). To naše doputovalo až z Pavlic,
nacházejících se ve Znojemské vinařské podoblasti, z vinařství Schwarz. A z takto
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výtečného vína se pak svařák vaří skoro sám a báječně hřeje, což bylo potřeba, protože
pátek 29. 11. byl pěkně ufoukaný
studený den.
A aby bylo to svařené vínko z čeho
pít, a zároveň jsme nevytvářeli
zbytečný odpad, vyzvala Mateřská
škola Lidice a její Ekotým, aby se
letošní Rozsvícení neslo v duchu
Zero-Waste a všichni si donesli
vlastní hrneček. A jsem velmi ráda,
že se to ujalo a spousta z vás si
opravdu vlastní hrneček přinesla.
Rozhodně v podobném duchu budeme i nadále pokračovat.
Začátek naší akce patřil Martě Hanfové, jejíž nádherný hlas se nesl celou obcí a
všechny přítomné vánočně naladil.
Poté připadlo slovo
místostarostovi obce Tomáši
Skálovi a starostce Veronice
Kellerové, která přednesla krásný
sváteční proslov, ve kterém také
vzpomněla na všechny ty, kteří
nás v tomto roce opustili, a také na
ty, kteří se do naší obce teprve
narodili.
Pak již patřilo „podium“ v podobě
schodů před naším Obecním úřadem dětem z Mateřské školky.
Ty se do toho pustily na plný plyn, zavalily nás vánočními písničkami, a pokud do té
doby někdo snad neměl dobrou náladu, při tomto
vystoupení už všem na rtech pohrával úsměv a
všichni jsme si to moc užívali.
Poté už nastala chvíle, kdy jsme se přesunuli do
centra malého parku, k našemu živému betlému, kde
jsme si také poslechli dětský zpěv a pak už se
rozsvítil náš nejkrásnější vánoční stromek.
Nálada u všech přítomných byla dokonale vánoční,
všichni se bavili, a jelikož se zde nacházelo i několik
skvělých stánků, bylo i na co se dívat a co nakupovat.
Od skvělých rukodělných výrobků a fair-trade
produktů, lapačů snů, dekorativních prkének a
kdovíčeho všeho, až po takové to dobré domácí
pečení od Radky Novotné, mňam!
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Nevím, zda jste si všimli, že někdy v té
době proběhla výměna našeho živého
betlému za betlém dřevěný, který jsme
se rozhodli nechat umístěný v našich
jesličkách po celou dobu adventu.
Věříme, že se vám bude líbit. S jeho
instalací moc děkujeme za pomoc
železářství Petýrek, jenž poskytlo vše
potřebné. Dále bych touto cestou ráda
poděkovala také Kamile Schwarzové a
její rodině za dodání skvělého vína na svařáček, také všem organizátorům, kteří se této
akci podíleli, od ozvučení, přes hudební
doprovody a nesmím zapomenout ani na
„naše“ Junáky, bez kterých by se tady
v Lidicích neobešlo spoustu akcí.
Moc všem děkujeme, i vy máte velký
podíl na této skvělé akci!
No a co dodat na závěr?
Vánocům zdar a příští rok se na tohle naše
milé sousedské setkání opět moc těším!

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU: HRNEČKY SE
(S)PLNILY
Text: Ekotým MŠ Lidice

Foto: Michaela Klapalová

„Než rozsvítí se stromeček, ať každý má svůj
hrneček“ – tak nějak zněl slogan uvedený na
plakátech MŠ Lidice zvoucích k Rozsvěcení
vánočního stromu. Výzva ekotýmu MŠ se
v různých podobách objevila i na dalších
pozvánkách, včetně té uveřejněné na stránkách
listopadového čísla Lidického zpravodaje.
Cílem kampaně bylo pokusit se snížit množství
vyprodukovaného odpadu během konání této
oblíbené a hojně navštěvované veřejné akce a
to zcela jednoduchým způsobem: kdo si na
svařák či čaj přinese svůj vlastní hrneček,
nepotřebuje jednorázový (plastový) kelímek a
tudíž nevytváří odpad. Velmi nás potěšilo,
s jak pozitivním ohlasem se výzva setkala. U
stromečku se to hemžilo hrnečky nejrůznějších
druhů, vzorů i velikostí. Lidé si dokonce
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hrnečky navzájem okukovali a prohlíželi. Většina přítomných tak nejen že ocenila
možnost chovat se šetrněji k životnímu prostředí a uvítala praktičnost vlastního
hrnečku (opravdu se lépe držel a často se do něj i více vešlo ), ale rozmanitost
hrnečků pro ně představovala i jakési příjemné oživení při čekání ve frontě na svůj
oblíbený nápoj. Mnozí z těch, kteří si svůj hrneček zapomněli nebo o výzvě nevěděli,
již nyní plánují,
jaký hrneček přibalí
příště.
A právě to, že
v souvislosti
s hrnečky slýcháme
slovo „příště“, je
ohromným
povzbuzením i
příslibem do
budoucna. Rádi
bychom na tomto
místě poděkovali
všem
spoluobčanům a návštěvníkům akce „Rozsvěcení vánočního stromu“ za zodpovědný
přístup a za to, jak naši prosbu přijali. Stejně tak děkujeme za podporu při realizaci
paní starostce a obecnímu zastupitelstvu. A těšíme se, že „hrnečky“ společně
zopakujeme!
Ekotým však pokračoval v práci s tématem „odpady“ i v prosinci. Děti se nyní
podrobněji zabývaly tím, jaké obaly se používají při nakupování. V této souvislosti
vznikl další zajímavý nápad, který plánujeme uskutečnit.
Je na co se těšit a již v příštím čísle Lidického zpravodaje se dozvíte víc 

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a milí čtenáři, přátelé Oázy,
Pro mě nejkrásnější období v roce – Advent je za námi, vánoční svátky taktéž a před
námi nový rok. Rok 2020. Než se pustím do informací o programu na leden, dovolte
mi vám všem ještě jednou popřát vše nejlepší v roce 2020. Ať je pro vás tento rok ještě
hezčí nebo aspoň stejně tak krásný jako ten loňský, ať nám převažují šťastné chvíle
nad těmi se starostmi, ať zažíváte jen samé veselí a radosti a ať vás provází celým
rokem štěstí, zdraví a láska.
Již v lednu otevřeme nový cyklus „Literární kavárna 2020“. A to přednáškou a
besedou PUTOVÁNÍ S MADONOU. Dozvíme se o nápadu, o vzniku obrazu (tzv.
Lidická madona), návrhu, o Madonině cestě z Lidic do německých Cách i do Říma
k papeži Františkovi. O všem nám poreferují tři milí lidé: Zdirad J. K. Čech (autor
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obrazu), PaeDr. Helena Raifová a lidická Hanka Pokorná.
I nadále, stejně jako v minulém roce, bude probíhat každé pondělí od 19:00 cvičení
jógy a jen připomínám, že přidat se můžete kdykoli.
Od 14. ledna si také přijďte posedět, popovídat a vypít kávu do Klubu Oáza. Každé
úterý po obědě (místo lenošení v posteli nebo u televize ) od 13 do 15 hodin jste
vítáni.

Program v Oáze leden 2020

Cvičení jógy
v pondělí od 19:00 do 20:00 hodin
6/1, 13/1, 20/1, 27/1
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí

Masáže v Oáze
v pondělí od 9:00 do 17:00 hodin
nutno objednat na tel. čísle 604 851 705 - pan Holík

Klub Oáza
vždy v úterý od 13:00 do 15 hodin
14/1, 21/1, 28/1
rukodělné práce, jako např. háčkování, pletení a hlavně povídání
Vstup volný

*Literární kavárna 2020*
Měsíční cyklus 30.1.2020 od 15:00
Přednáška a beseda PUTOVÁNÍ S MADONOU
Vstup volný

INZERCE
Od 2. 1. 2020 bude rozšířena nabídka služeb kadeřnického salónu Hany Šilhanové o
manikúru, modeláž nehtů, masáže rukou a bohatou škálu gel laků.
Objednávky můžete zasílat emailem, nebo telefonicky na uvedených kontaktech.
Budu se těšit na Vaši návštěvu.
Kristýna Hanzlíková
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Kristýna Hanzlíková
- manikúra
- modeláž nehtů

- masáže rukou
- parafínové zábaly

Vaše ruce, moje starost.

Základní manikúra – mokrá
(úprava nehtů, odstranění kutikuly, výživný olejíček)
Základní manikúra – mokrá
(úprava nehtů, odstranění kutikuly, výživný olejíček,
lakování nehtů výživným lakem)
Manikúra – mokrá
(úprava nehtů, odstranění kutikuly, výživný olejíček,
lakování nehtů výživným lakem, masáž rukou 15 min.)
SPA manikúra – mokrá
(úprava nehtů, odstranění kutikuly, výživný olejíček,
lakování nehtů výživným lakem, masáž rukou 15 min.,
peeling rukou)
Masáž rukou 15 min.
Peeling rukou
Parafínový zábal rukou
Gel lak
(základní suchá manikúra, výživný olejíček)
Gel lak se zdobením
(základní suchá manikúra, výživný olejíček)
Odstranění gel laku
(základní mokrá manikúra, výživný olejíček, lakování nehtu
výživným lakem)
Modeláž nehtů
(základní suchá manikúra, výživný olejíček, modeláž na
šablonu nebo typ)
Modeláž nehtů se zdobením
(základní suchá manikúra, výživný olejíček, modeláž na
šablonu nebo typ)
Ošetření nehtů IBX systémem
(Profesionální zpevnění přírodního nehtu, používá se k léčbě
poškozených, slabých nehtů, které se třepí a nehtů po úrazu.
Vyrovnává nerovnosti a praskliny na nehtu. Podporuje
správný růst zdravého nehtu. Doporučená aplikace po 3
týdnech, u velmi poškozených nehtů po 2 týdnech.)

Objednávky
hanzlikova.kristyna@seznam.cz
+ 420 739 666 880
Salon Hana Šilhanová Lidice

100,140,-

200,-

250,-

80,50,100,350,400,150,-

450,-

500,-

100,-

Memento Lidice, o.p.s. si vás dovoluje pozvat
na 1. setkání z cyklu

*LITERÁRNÍ KAVÁRNA 2020*
v domě Oáza v Lidicích, J. Stříbrného 162
ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 15:00 hodin
HOSTY BUDOU

Zdirad J. K. Čech, PaedDr. Helena Raifová,
Ing. Hana Pokorná
Vyprávět bude autor a poutníci,
kteří Madonu doprovázeli na její cestě Evropou

TÉMA PŘEDNÁŠKY A BESEDY

PUTOVÁNÍ S MADONOU
Panna Maria Lidická

Dozvíme se o nápadu, o vzniku obrazu, návrhu, o Madonině cestě
z Lidic do německých Cách i do Říma k papeži Františkovi.
Besedu budou provázet i obrázky z cest.

Těšíme se na příjemnou besedu s příjemnými lidmi.

MANUÁL TŘÍDĚNÍ ODPADŮ: POTRAVINOVÝ ODPAD
Text: Michaela Klapalová Zdroje: www.trideniodpadu.cz, nataliri.cz Foto: www.pixabay.com

Hrozně nerada vyhazuju jídlo! Na tohle jsem vážně pes. Vždy hledám různé způsoby,
jak zásoby, které doma máme, spotřebovat. A něco podobného bychom se měli naučit
všichni. Zbytečně nenakupovat, zbytečně nevyhazovat…
Co je takový potravinový odpad? Především jsou to odpady ze supermarketů,
potravinářského průmyslu a odpady z domácností. Doma jsou to převážně věci,
kterým prošla lhůta čerstvosti
a zkažené jídlo. Hážeme je do
směsného odpadu, některé na
kompost.
Alarmující je, že
z domácností pochází až 40%
veškerého potravinového
odpadu! To je pro mě
neskutečně ohromné
množství! Plýtváme
potravinami. Hodně…
Celosvětová roční produkce potravin je kolem 4 miliard tun. Odhaduje se, že zhruba
30-50% z tohoto množství vyjde vniveč v důsledku nevhodných postupů při pěstování,
sklizni, skladování, dopravě a při samotném prodeji.
A pojďme k dalším hororovým číslům. Podle statistik vznikne v EU na jednoho
Evropana přes 170 kg potravinového odpadu ročně, konkrétně u nás v republice je to
odhadem přes 80 kg za rok. Opravdu nepředstavitelné množství!
A další ze statistik říká, že až jedna třetina potravin se každým rokem stane odpadem.
Hodně vyrábíme, hodně nakupujeme, málo jíme, špatně skladujeme, zpracováváme
nebo naopak nezpracováváme vůbec, a pak vyhazujeme.
Další statistika říká, že pokud by množství potravinového odpadu celosvětově kleslo o
polovinu, dopad na klima a skleníkový efekt by byl stejný, jako kdyby na Zemi
přestaly jezdit všechny vozy. No ty kráso!
A jaká je příčina enormního množství právě potravinového odpadu? Nadspotřeba.
Obchody nás naučily nakupovat více, než potřebujeme. Naučily nás kupovat laciné
věci, v šílených akcích. Nedáváme přednost kvalitě, ale kvantitě, v tom to vězí.
To, jak zacházíme s potravinami, je jeden z největších problémů, které v 21. století
stále ještě dostatečně intenzivně neřešíme! Tím spíše, když si uvědomíme, kolik
milionů lidí na světě trpí opakem našeho přebytku…
Jak z téhle zapeklité situace ven?
Nedá mi to, opět mi v téhle chvíli vyskočil na mysl pořad „Herbář“ a návraty do dob
našich babiček a babiček jejich babiček…
Dobu, kdy k přírodě a všemu živému byla chována velká úcta a v rámci této úcty se
například při takové domácí zabijačce spotřebovalo opravdu úplně všechno, co zvíře
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dalo. Dobře se to uskladnilo, maso se sušilo, nakládalo,… Nebo se vyrazilo do přírody,
kde se nasbíraly byliny… A přesně tohle bychom se měli naučit i nyní. Nemusíme se
ihned stát sběrači a lovci,
stačí trocha úcty a vděčnosti
za to, že můžeme dobře a
kvalitně jíst. A v rámci této
vděčnosti nevyhazovat jídlo.
Když to vezmu osobně: vím,
kolik mi dalo práce a času,
než jsem na svém vejminku
vypěstovala ty dýně, jahody,
česnek,…a nedovedu si
představit, že by se 40% mé
úrody prostě vzalo a
vyhodilo. Pro mě je tohle velmi neradostná představa. Proto jsem vše dobře uskladnila,
naložila, zamrazila,…a budu se z mých pěstitelských plodů těšit i v zimě a na jaře…
Jak se s potravinovým odpadem zachází? Supermarketům nezbývalo, než odvážet
neprodané potraviny na skládky a do spaloven komunálního odpadu. Další možností
jsou potravinové banky, ty mají ale určitá omezení, a bioplynové stanice.
Ty jsou relativně optimálním způsobem likvidace tohoto druhu odpadu. Bohužel je
jich, zatím, v České republice velmi málo. Slovy pouhé dvě bioplynové stanice, které
jsou schopny zpracovávat tuny potravinového odpadu.
Jedna taková bioplynová stanice dokáže prý vyrobit až 70 megawatthodin energie. To
by prý stačilo na roční provoz 1500 domácností. Také dokáže vyrobit přes 10 tisíc
gigajoulů tepla ročně, a to by pro změnu stačilo na zásobení teplem kolem 300 bytů.
(Nehovoříme zde o energii pouze z potravinového odpadu, ale i z dalších složek
bioodpadu). Dalším „výmyslem“, především tedy americkým, jsou drtiče odpadků.
Tyhle vynálezy ovšem nijak problematiku potravinových odpadků neřeší. Odpad
pouze nadrtí, ale dále je potřeba postupovat stejně jako se směsným odpadem,
popřípadě kompostem. K tomu bych už jen podotkla, že kuchyňské odpadky rozhodně
nepatří do veřejné kanalizace!!
A nyní ještě několik bodů, jak neplýtvat potravinami 
1) Nákupy plánujte: vzpomeňte si na film Pelíšky, a naplánujte si jídelníček,
klidně podle toho, co zrovna máte doma za zásoby. Přikupujte jen nejnutnější
chybějící suroviny. Vykašlete se na slevové akce, vyhledávejte kvalitu. Jo a
nechoďte na nákupy, když jste hladoví, to je cesta do pekel.
2) Hlídejte si datum spotřeby: a nejen doma, ale i v obchodě! Produkty, které
jsou vepředu, budou mít datum spotřeby kratší, než ty nově naskladněné vzadu.
Takže pokud víte, že to nestihnete spotřebovat, hrábněte klidně dozadu,
popřípadě to zatím nekupujte vůbec.
3) Myslete na svou peněženku a výdaje: protože když plýtváte potravinami,
plýtváte také svými penězi. Když vyhazujete nesnědené nebo zkažené jídlo
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do popelnice, uvědomte si, že jste do ní právě vyhodily vaše těžce vydělané peníze.
4) Udržujte ledničku a spíž v dobrém stavu: a nejde jen o správnou teplotu, ale
především o to, aby byly potraviny uloženy přehledně, a vy jste věděli, co kde
máte.
5) Skladování: skladujte potraviny podle doporučení na obalech, pokud nevíte jak
přesně nějakou věc skladovat, strýček google to určitě ví.
6) Sejde z očí, sejde z mysli: aneb pokud nakoupíte nové potraviny, dejte je
v ledničce nebo ve spíži spíš dozadu, a ty starší dopředu, abyste je měli na očích
a věděli o nich. Jinak by se mohlo stát, že se kdesi vzadu v lednici zkazí.
7) Servírujte menší porce: kdo bude chtít, může si přidat. Nic se takhle zbytečně
nevyhodí a zbytek se lépe uskladní.
8) Využívejte zásoby beze zbytku: prostě se snažte jídlo nevyhazovat. Co nesníte
dnes, můžete si dát ještě zítra, nebo zbytky využít k dalšímu vaření, zamrazit…
Z přezrálejšího ovoce umixujte koktejl nebo upečte koláč, ovadlejší zelenina
skousne polévku,…
9) Mrazák je velký přítel: úzce souvisí s předchozím bodem. Koneckonců i to
přezrálejší ovoce se může dát do mrazáku, a když ho máme víc, uděláme
ovocnou marmeládu. Když koupíte celý bochník chleba, a víme, že ho nesníme,
můžeme část zamrazit, ale myslím, že tohle všechno dobře známe.
10) Kompostujte: Je jasné, že nějaký odpad z kuchyně nakonec stejně zbyde.
Kompost z ovoce a zeleniny lze použít jako hnojivo na zahrádku.

GENERÁL GASTRO: NEJEN VÁNOČNÍ DOBROTY NA
POSLEDNÍ CHVÍLI
Text: Michaela Klapalová

Tuhle dobrotu dělávala na Vánoce moje babička, ale upřímně, není to záležitost pouze
Vánoční. Můžete jí udělat pro jakoukoliv slavnostní příležitost. Mňam ♥
ČOKOLÁDOVÉ LANÝŽKY
- 70g smetany ke šlehání
- 100g másla
- 200g kvalitní hořké čokolády
- 60g třtinového cukru
- 2 lžíce likéru (alkoholu) podle své vlastní volby, pro nealko verzi použijte třeba
ovocný sirup)
- kakaový prášek na obalení (můžete i mleté mandle, oříšky či kokos, já miluji
verzi s hořkým kakaem)
Do malého kastrůlku odvažte smetanu, máslo a cukr. Za stálého míchání zahřívejte
na středně silném ohni, ovšem jen do doby, než se cukr i máslo rozpustí.
Odstavíme, přidáme nalámanou čokoládu a mícháme, dokud se vše nerozpustí. Na
závěr vmícháme likér/alkohol. Směs uložíme do druhého dne do chladu, aby nám
pěkně ztuhla.
Druhý den odkrajujeme ze ztuhlé lanýžové hmoty menší kousky, rychle je
upravíme prsty do jakože kuličky (nesnažte se o dokonalost, dělejte spíše hrudky)
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a hned je obalujeme v kakau. Nesnažte se o povalování lanýžků v dlaních, jednak
hmota teplem začne roztávat a bude se lepit všude, a jednak jsou to lanýžky, takže
„bramborovitý“ vzhled je přesně to, oč nám jde. Obalovat můžeme buď v nějaké
menší mističce, nebo si kakao nasypeme na rozložené dva, tři ubrousky a jen
popotahujeme okraje ubrousků, tím se nám lanýže obalí kakaem takřka sami. Pokud
chcete, aby kuličky slavnostně vypadaly, přendejte je do papírových košíčků.
A hlavně: nechte si chutnat! U nás teda dlouho nevydrží 
KRKOVICE NA PIVĚ
- 4 plátky kvalitní vepřové krkovice, klidně i s kostí, neb kost je nositelkou chuti
- 8 plátků anglické slaniny
- 2 cibule
- 6 stroužků česneku
- 1 pivo (dle chuti černé či světlé, zcela pravděpodobně nebude potřeba celé,
respektive k podlévání masa, ale může se s ním příjemně podlít šéfkuchař)
- Sůl, pepř
Troubu si předehřejeme na 220 stupňů. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme na
plátky (dělám tenčí i tlustší, jak to vyjde).
Maso z obou stran osolíme a opepříme.
Vezmeme si pekáček (tak akorát velký), dolů nasypte půlku cibule, položte na ní
maso a zasypte zbytkem nakrájené cibule a česneku, vše pak přikryjte plátky
anglické slaniny. Nakonec obsah pekáčku zalijeme pivečkem, ale nejvýše do výšky
slaniny.
Pivo vybírejte podle momentální chuti. Je jasné, že jinak bude pečené maso chutnat
s pivem světlým, jinou chuť dodá pivo tmavé, a samozřejmě i mezi druhy jsou
velké rozdíly.
Přikryjeme druhým pekáčkem, pokličkou nebo alespoň utěsníme alobalem,
vložíme do vyhřáté
trouby a pečeme
hodinku – až hodinku
a čtvrt. Na posledních
15-20 minut odklopte,
ať maso získá krásnou
zlatavou barvičku.
S vymýšlením přílohy
se nemusíte trápit,
čerstvý chleba a pivo
jsou ty nejideálnější,
ale chutná i
s brambory či kaší.
Dobrou chuť!
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A to je z lednového číslo všechno. Ráda bych vám tímto poděkovala za vaši přízeň, a
moc se těším do nového roku. Je se na co těšit. Mám několik zajímavých nápadů, které
se samozřejmě týkají jídla, pití, bylinek a herbáře.
A taky výletění.
Za tajemnem.
Jen doufám, že mi je moje pracovní nasazení dovolí realizovat tak, jak bych chtěla. 

Do nového roku 2020 vám přeji 
12 měsíců bez nemoci
53 týdnů štěstí
365 dní bez starostí
8760 hodin lásky
525600 minut pohody
a 31536000 vteřin jedinečných okamžiků
♥
Vaše zpravodajka Míša Klapalová
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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