OLDŘIŠSKÝ
ZPRAVODAJ 11/2019

Zvon borovského kostela se tu
A proto je moji velikou radostí, že právě v době, kdy působím ve zdejší farnosti, vyrůstá

Periodický tisk územního samosprávného celku * ročník 2019

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 4.9.2019:
Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje aktualizaci akčního
plánu v dokumentu Programu rozvoje obce Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2019.(Navýšené příjmy o 38 100,- Kč – dotace pro JSDH 18tis., navýšení
trţeb z prodeje dřeva o 10tis., přeplatky z plynu 9,5tis., ostat. příjmy 0,6tis.
Výdaje navýšené o 66 100,- Kč: zásahové obleky JSDH 18 tis., kácení
stromů 3tis, 37tis. poplatek ČEZ, klemp. práce na č.p.47 8,1tis.)

- Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o
úvěru č. 03176922439/LCD ze dne 16. 02. 2018 a pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš nemá záměr prodat část obecního
pozemku p.č. 1720 v k.ú. Oldřiš u Poličky z důvodu výstavby
kanalizace a odkládá projednání záměru prodeje tohoto
pozemku po výstavbě a kolaudaci kanalizace v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí mezitímní účetní
závěrku k 30. 06. 2019 a hospodaření obce k 30. 06. 2019
a 31. 08. 2019.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 23. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce mimo jiné schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje návrh součinnosti akcí „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ s
„Rekonstrukcí komunikace III/35724 Borová – Oldřiš“ ze dne 15. 10. 2019, který vznikl na základě
vyjádření Pakr, ČJ: KrÚ 42265/2018 ze dne 08. 06. 2018. Současně se podle tohoto vyjádření zavazuje
k dofinancování chybějící částky rentability stavby z rozpočtu obce. Pověřuje starostu obce k uzavření
plánovací smlouvy s Pardubickým krajem. Dokument bude součástí zápisu.
- Zastupitelstvo obce revokuje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 03176922439/LCD ze dne 16. 02. 2018
schválený dne 04. 09. 2019 usnesením č.8/2019.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 03176922439/LCD ze dne 16. 02.
2018 a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. ( poz. upravený původně schválený dodatek)
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro
Oldřiš, Sádek a Borovou“ sepsanou s obcemi Sádek a Borová.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Městské knihovně
Polička na „Přechod regionu Poličska na knihovní systém Tritius pro knihovnu Oldřiš“.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš nemá záměr prodat obecní pozemek p. č. 2584/4 v k.ú. Oldřiš u Poličky
z důvodu výstavby kanalizace a odkládá projednání záměru prodeje tohoto pozemku po výstavbě a kolaudaci
kanalizace v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí mezitimní účetní závěrku k 30. 09. 2019 a hospodaření obce k
30. 09. 2019.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2018/2019.
Usnesení je anonymizováno (tzn. odstraněny osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumoţňuje zveřejňovat).
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovo starosty ke kanalizaci …
V tomto období se zemní práce na výstavbě kanalizace přesunuly ze silnice III. třídy na místní
komunikaci a to v úseku od Králových směrem dolů k č.p.1 (p. Šauer). V tomto úseku je po dobu výstavby
omezena doprava značkou slepá ulice. Dále pokračují práce na odbočkách trasy A-10.
Na čistírně odpadních vod se také pracuje, ale tato výstavba nás v provozu a ţivotě v obci tolik
neomezuje – snad jen častějším znečištěním komunikace, s čímţ se bohuţel musí v tomto ročním období
více počítat. Od čističky se bude kanalizace budovat směrem k obchodu s potravinami.
Děkuji všem za trpělivost a shovívavost s celou výstavbou. Jiţ dříve jsem avizoval, ţe to nebude
jednoduché. Děkuji všem, kteří mne upozorní na nějaké nedostatky, kterých si všimnou, abych mohl zjednat
nápravu.
M. Serafin, starosta

Kalendáře na rok 2020:
- Vyroba kalendářů na rok 2020 byla zadána. Cena stolního čtrnáctidenního kalendáře s fotkami od Petra
Cacha bude 95,- Kč . Občané, kteří si ho objednali, si ho budou moci na OÚ zakoupit od 12.12.2019.

Vyhrnování sněhu v zimním období:
Zájemci, kteří mají zájem o vyhrnování sněhu na soukromých přístupových cestách k nemovitostem, ať se
dostaví na OÚ k podpisu smlouvy na tuto sluţbu. Cena za vyhrnování je 630,-Kč/ hodina práce traktoru.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítání občánků
Dne 10. 11. 2019 se v zasedací místnosti obecního
úřadu konalo vítání nových malých občánků obce
Oldřiš.
Ke slavnostnímu přivítání do naší obce přišli:
Blanka Lejhancová a Lukáš Lejhanec s dcerou
Štěpánkou,
Jitka Votočková a Aleš Votočka s dcerou
Eliškou,
Pavlína Kvapilová a Lukáš Kvapil s dcerou
Isabelkou.
Všem rodičům k dětičkám ještě jednou gratulujeme.

Kaple sv. Františka díl 10.
Jak pokračují práce na výstavbě kaple v Oldřiši - stavební deník
Přijměte od nás poděkování za veškerou podporu stavby kaple, je pro nás velmi zavazující tuto podporu
přijmout a zhmotnit ve stavbě vaší kapličky.
Připojujeme výčet prací, které se v poslední době na kapli provedly:
- v měsíci říjnu byly dokončeny práce na hrubé stavbě
- byla dokončena střecha – tesařské práce, pokládka střešní krytiny, oplechování
- kámen na oltářní desku je jiţ u kameníka, který provedl opracování kamene a jiţ připravuje finální
úpravy, byla dodána forma pro zalití
- do výroby jsou zadány i truhlářské výrobky – vstupní dveře, okna, rozeta a lavice
- jiţ se pracuje i na kovářských prvcích
- je vybrána cihelná dlaţba a jsou připraveny a očištěny opukové podlahové desky
- nyní nás čeká zazimování stavby tak, aby byla zajištěna proti povětrnostním vlivům.
Rekapitulace:
- přijaté finanční dary ke dni 21. 11. 2019 činily 307 757,- Kč
- dary ostatní:
o sleva na cihly, ztracené bednění,
o vypracování poţární zprávy
o kámen na oltář
o zvon
o smrková kulatina, dřevo na vazbu
o pořez kulatiny
o nátěry a nátěrové hmoty
o sleva na pokládku střechy, provedení klempířských prvků,
montáţ vazby
o a celá řada dalších věcí
- mnozí z vás také pomáhali svou prací
- předpokládané náklady na dokončení díla jsou odhadovány ve výši cca 450 000,- Kč
- na transparentním účtu je ke dni 21. 11. 2019 zůstatek 1 983,-Kč
Jak je moţné pomoct:
- Přispět je moţné na transparentní účet číslo 228060448/0600, nebo přinést na Obecní úřad v Oldřiši
- pohyby na transparentním účtu můţete sledovat na
https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=228060448
Děkujeme za podporu stavby kaple, která je pro nás velkým závazkem. Podle předpokladů by stavba měla
být dokončena a předána do konce května příštího roku.
Pro Oldřišský zpravodaj připravili Jindřiška a František Kučerovi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva z místní školy…
1. 12. – 13. 12. 2019 KAPR STOKRÁT JINAK
Pomozte naplnit školní kádě, dţbery, talíře či misky
vánočními rybami. Necháme zde plout malé, velké,
ať vypadají pohádkově nebo jako právě z vody vytaţené.
Technika nerozhoduje, ale musí být vlastnoručně vyrobené.
Kapry můţete nosit do školy průběţně od začátku prosince, nejdéle
do 13.12.2019. Z výrobků bude uspořádána výstava v budově školy.
Potom při tradičním „ Zpívání u stromečku“ bude moci kaţdý návštěvník
hlasovat pro nejoriginálnější rybu v prostorách obecního úřadu.
SNAD NÁM VŠEM PŘINESOU V ROCE 2020 ŠTĚSTÍ

Orel Oldřiš – první florbalový turnaj
V sobotu 9. 11. jsme poprvé vyrazili otestovat naše florbalové dovednosti na ústřední orelský turnaj v
Kněţicích.
Turnaj byl určen pro ročníky 2005 - 2010, takţe bylo jasné, ţe proti nám budou stát spíše starší děcka.
Turnaje se kromě nás zúčastnily ještě 4 týmy.
Hned první zápas jsme hráli proti Orlu Telč, který přivezl samé velké kluky, navíc dlouhá léta sehrané.
Přestoţe proti našim hráčům stáli soupeři, často víc neţ dvakrát větší, všichni statečně bojovali, a nikdo
nenadával. I tak jsme si odnesli jednoznačný výprask 0:21.
Další zápas jsme nastoupili proti domácímu Orlu Kněţice, který ukázal, ţe je velmi dobrý tým, kdyţ nás
porazil 15:0. Nicméně šlo o daleko lepší zápas, kde jsme měli několik dobrých šancí, a zároveň jsme dostali
spoustu gólů po laciných chybách. Nicméně to patří k naší nezkušenosti a nesehranosti.
Třetí zápas jsme nastoupili proti Orlu Devět Kříţů, který také hrál první turnaj, a měl podobně velké
hráče. Proto jsme na soupeře vlítli, navíc jsme měli mohutnou podporu od celé haly a ostatních týmů. Utkání
plné zvratů jsme nakonec dotáhli k remíze 5:5, kdyţ tři sekundy před koncem bombou vyrovnal Fanda
Kmoníček.
Poslední zápas jsme hráli proti silné ZŠ Nová Říše, která skončila na druhém místě. Předvedli jsme
poměrně dobrý výkon, nicméně kvalita byla na straně soupeře, a tak jsme byli rádi, ţe jsme dokázali vstřelit
alespoň jeden gól. Zápas skončil 1:10.
Velké díky všem děckám, protoţe neskutečně bojovaly i přes velké debakly, coţ ocenily i ostatní týmy. A
i kdyţ jsme kvůli skóre nakonec
skončili poslední, máme rozhodně
na čem stavět, a příští rok aspoň
máme motivaci ukázat, jak moc
jsme se zlepšili. Góly za nás dali
4x Franta Kmoníček a 2x Maty
Kvapil.
Děkujeme našim sponzorům, díky
kterým jsme mohli pořídit
florbalové vybavení a trika!
Obec Oldřiš, KDU - ČSL okres
Svitavy, Agrodílna s.r.o. Oldřiš,
I. Agro Oldřiš, Hemt s.r.o. Oldřiš,
Truhlářství Novák Josef,
Pokrývač Josef Praţan,
Malord Radka Lorencová

Foto a text: Jiří Šplíchal, Orel Oldřiš

------------------------------------------------------------------------------------------------------Všimli jsme si…
Naše spoluobčanka
Lenka Groulíková opět
předvedla své umění ve
vyřezávání obrazců do
ovoce a zeleniny
v televizním pořadu
„Snídaně s Novou“,
jehoţ hlavním tématem
byl svátek Halloween a
s ním spojené zvyky.
Jsme rádi, ţe se naši
občané prosazují i
v „širém světě“.

Dýňová párty – II. ročník
Po roce se konala opět dýňová párty v Oldřiši. Místní občané přinesli
spoustu výrobků z dýní, některé pro potěšení oka a některé pro potěchu
chuťových buněk. Na stolech se tak objevilo několik druhů dýňových
muffinek, moučníků, koláčků, ovocných salátů, nápojů, výborný kompot,
polévka i krásný dort. Vystaveny byly umělecky vyřezané dýně hokajdo
i velké goliaše.
Celé schodiště budovy bylo vyzdobeno výrobky vyrobené dětmi za
základní školy. Místní zahrádkáři přispěli svými výpěstky v podobě maxi
brambor, maxi cibule, k vidění byly keříčky obsypané chilli papričkami,
byla tu i ochutnávka různých zeleninových specialit, třeba mrkvová
marmeláda s rumem.
Pro děti byla připravena tvořivá dílnička, pro jejich rodiče a ostatní
dospělé návštěvníky malé občerstvení. Děkuji všem za dýňové i jiné
příspěvky na výstavu i k ochutnání a věřím, ţe pro všechny příchozí
návštěvníky byla nedělní dýňová party příjemným zpestřením letošního
podzimu.
Foto a text: Kamila Lorencová

Více fotografií naleznete na webových stránkách obce / fotogalerie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace od JSDH Oldřiš
Dne 13. 11. 2019
v ranních hodinách v 6:09
hod byl vyhlášen jednotce
JSDH Oldřiš výjezd na
poţár střechy fary v Pusté
Rybné.
Jednotka s časovým limitem výjezdu do 10
minut, který je stanoven zařazením jednotky
do kategorie JPO III, vyjela v 6:15 hod
v počtu 9 osob. Po příjezdu naší jednotky
k místu zásahu na příkaz velitele HZS Polička
vytvořila dva proudy C k hašení štítových zdí
a členové vybaveni dýchacími přístroji střídali
hasiče zasahující uvnitř budovy. Dále pomocí
naši cisterny CAS 15 Mercedes doplňovala
vodu do cisterny SDH Pustá Rybná. Jednotka také pomáhala při vynášení věcí ze zasaţené budovy. Pouţitá
technika- CAS 15 Mercedes a Ford Tranzit.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.

Pozvánky:

Dne 5. 12. 2019 v 17.00 hodin Vás zveme do Kuţelníku na Mikulášskou nadílku. Pro kaţdého malý dárek.
Kontaktní osoba: Pavlína Kvapilová, Oldřiš 292, 569 82 Borová u Poličky, tel: 733 321 939
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpolední kafíčko
Dovoluji si vás pozvat na vánoční kafíčko pro seniory a dříve
narozené. V úterý 10. prosince od 16.00 hodin se sejdeme v zasedací
místnosti obecního úřadu v Oldřiši. Společně si zavzpomínáme na
naše dětské vánoce a zvyky, zazpíváme koledy a s vůní vanilky se
pomalu připravíme na nadcházející vánoční svátky. Zváni jsou
všichni, kdo mají rádi společnost. Občerstvení zajištěno. Těší se
na vás Kamila Lorencová.

Zadáno pro ženy
Kdy: neděle 15. prosince ve 14 hodin
Kde: nová hasičská zbrojnice
Předvánoční nedělní odpoledne určené výhradně pro ţeny. Přijďte si na chvilku odpočinout od
předvánočního shonu. Připraveno bude něco k pobavení i něco k snědku. Zároveň si vyrobíme
nějakou maličkost na vánoční výzdobu. Tak přenechte na chvíli vládu muţům a přijďte se pobavit.

Setkání u rozsvíceného stromečku
Zveme vás 23. prosince v 18.00 hodin k Obecnímu úřadu v Oldřiši na zpívání u
vánočního stromečku. Společně se naladíme na přicházející vánoční svátky.
Nesmí chybět jiţ tradiční prskavkový řetěz, tak si s sebou vezměte
prskavky, čím delší tím lepší. Teplé nápoje pro děti i dospělé budou
připraveny.

Zveme Vás do Kraje Smetany
a Martinů – prosinec 2019
Bystré
6. 12. 2019 – Mikulášská nadílka. Připraveno
je pro Vás po čertech bohaté občerstvení,
ďábelský fotokoutek, pekelná atmosféra –
nově s venkovním barem. Lucifer, Mikuláš a
anděl přijede na kočáru taţeném čerty v 17
hodin před HZ.
12. 12. 2019 – Vánoční besídka – Mateřská
škola Kvítek Bystré srdečně zve všechny
rodiče a prarodiče na vánoční besídku, která se
uskuteční od 16 hodin v kině Bystré.
25. 12. 2019 – Ţivý betlém - Římskokatolická
farnost Bystré Vás zve na ţivý betlém.
Scénického ztvárnění betlémských událostí se
jako tradičně ujmou místní rodiny. Od 14:30
před kostelem.
Dolní Újezd
1. 12. 2019 - Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu od 16 hodin v parku před ZŠ
program a občerstvení zajištěno
7. 12. 2019 - Mikulášská zábava
od 20 hodin v sokolovně, hudba ROTOPED,
vstupné 70Kč,občerstvení zajištěno
15. 12. 2019 - Autorský muzikál - Příběh
vánočního anděla od 17 hodin v sokolovně,
vstupné 150Kč, děti do 15 let 50Kč
Lubná
7.12.2019 - vánoční výstava na Skalce v Lubné
od 10.00 hodin, začátek kulturního programu
ve 13.30 hodin - vystoupí - děti z mateřské
školy Lubná, pěvecký sbor Lubenika, BIG
BAND ZUŠ Litomyšl, cimbálová muzika
Valašské peklo - CIMBAL HELLBAND.
31. 12. 2019 - Silvestrovský ohňostroj před
obecním úřadem v Lubné
od 18.00 hodin, starostova silvestrovská
polévka a občerstvení.
Litomyšl
8. 12. 2019, 15:00, Smetanův dům, Litomyšl Vyšla hvězda nad Betlémem
Hra Pavla Vašíčka je montáţí textů ze
stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní
Adama Michny z Otradovic, lidových
vánočních zpěvů a fragmentů lidových
vánočních her českého baroka.

13. 12. 2019, 20:00, Music Club Kotelna,
Litomyšl - Mňága a Ţďorp Koncert a
afterpárty.
Vstupné: 230 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a
Paseka) a 280 Kč na místě
14. 12. 2019, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
Hlavním hostem letošního posledního ročníku
je populární a velmi oblíbená herečka,
absolventka AMU v Praze Kateřina Broţová,
která patří mezi nejvyhledávanější herečky
divadelní i muzikálové scény.
Vstupné: 320 - 390 Kč (předprodej v IC
Litomyšl, tel. 461 612 161)
16. 12. 2019, 19:00, Smetanův dům, Litomyšl 573. LHV: Gentlemen Singers "O Nata Lux"
Tato klidná a rozjímající skladba evokující
nebeské světlo je jedním z nejpopulárnějších
děl tohoto skladatele. V programu zároveň
zazní jedny z nejkrásnějších vánočních písní, z
nichţ některé jsou velmi osobní a v úpravě
přímo pro Gentlemen Singers.
Vstupné: 200 Kč (předprodej v IC Litomyšl a
na www.smetanuvdum.cz)
18. 12. 2019, 18:00, Piaristický chrám
Nalezení sv. Kříţe, Litomyšl - Jan Jakub Ryba:
Česká mše vánoční a Petr Eben: Truverská
mše
Spojené pěvecké sbory z Litomyšle, sólisté,
Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent D.
Lukáš, dětské sbory a odd. ZUŠ Dolní Újezd,
dirigentka P. Kubátová Šišková.
Vstupné: 100 Kč
Polička
do 12. 1. 2020 – Vánoce a tradiční pokrmy
– výstava o nejpříjemnějších věcech kaţdého
roku – o Vánocích a o jídle. Uvidíte prostřené
stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi)
objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19.
století a co dnes.
Centrum Bohuslava Martinů - třída B. Martinů
Do 15. 12. 2019 – Královský advent na
Svojanově
vánočně vyzdobený hrad, víkendové vánoční
akce
1. 12. 2019 - Vánoční inspirace
v neděli od 13.00 do 18.00 hodin.

Přijďte do Tylova domu strávit příjemné
odpoledne první adventní neděle, načerpat
inspiraci na Vánoce, koupit si tradiční adventní
výzdobu nebo vánoční dárek pro své blízké.
Pomezí
7. 12. 2019. - KRAMPUS SHOV - areál u ZŠ
horní od 15.30 - 19.00 hodin
21. 12. 2019 Zpívání u vánočního stromu vánoční koncert v areálu u OÚ, začátek v
16.00 hodin
Sebranice
1. 12. 2019 – Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
v 16.30 hod. u kapličky na Pohoře. Připraven
bude kulturní program. Občerstvení zajištěno.
15. 12. 2019 – Adventní koncert
od 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Ţáci
ZUŠ Dolní Újezd zazpívají pásmo vánočních
koled.
28. 12. 2019 – Předsilvestrovské posezení
od 18.00 hod. v kulturním domě, k tanci a
poslechu zahraje kapela Vepřo, knedlo, zelo.
Těšit se můţete na barmanskou show s
ohnivými efekty. Občerstvení zajištěno.
31. 12. 2019 Silvestrovský ohňostroj
v 19.00 hod. u kapličky na Pohoře.
Občerstvení zajištěno.

7. 12. 2019 Přednáška Norsko - do fjordů a
mnohem dál- povídání Kmoškových o
putování za severskou krajinou, 18.00,
Sklepení Sebranice č.p.8
15. 12. 2019 Vánoce ve Světnici č.p.8 ,14-16
povídání Lenky Kmoškové o staročeské
vánoční kuchyni spojené s ochutnávkou,
pořádá SAN
Svojanov
5. 12. 2019 - Moţná přijde i Mikuláš
v 16 hod. dílničky na radnici, v 17,15 hod. do
kostela sv. Petra a Pavla přijde Mikuláš
a následně rozsvítí vánoční strom na náměstí
Adventní koncert
14. 12.2019 v 16 hod. v kostele sv. Mikuláše
vystoupí pěvecké sdruţení Dalibor ze Svitav
Svojanovské vánoce
21. 12.2019 v 16 hod. na náměstí ve
Svojanově nabízí:
vánoční trhy s tradičním občerstvením, tabulí a
zvyky, se soutěţní výstavou betlémů,
od 17,15 hod. ţivý betlém v kostele sv. Petra a
Pavla a moţnost výstupu na věţ
Vánoční bruslení
Informace poskytuje: Ing. Naďa Šauerová, www.regionsm.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční kapr netradičně s hruškami
Na 4 porce potřebujeme: 600g kapra, 2 hrušky, 1 paprika, 3 bobkový list, 6 kuliček nového koření, 6
hřebíčků, 125g másla, sůl, pepř, šťáva z jednoho citronu
Postup:
1. Kapra opláchneme a osušíme papírovou utěrkou. Poté
osolíme, opepříme, pokapeme citronovou šťávou a
necháme odleţet 5 – 10 minut. Hrušky oloupeme a spolu s
paprikou zbavíme jádřinců. Nakrájíme na plátky.
2. Pekáček vymaţeme částí másla a vloţíme porce kapra kůţí
dolů. Poklademe hruškami a paprikou, přidáme bobkový
list, hřebíček a nové koření. Navrch poloţíme plátky másla.
3. Pekáček dáme do předehřáté trouby a pečeme při teplotě 200°C asi 20 minut. Podle potřeby můţeme
do pekáčku přilít trochu horké vody a kapra přelít vypečenou šťávou. Podáváme s vařeným

bramborem.

Zdroj: internet

Kdo recept vyzkouší, může nám poté sdělit své dojmy 
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