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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou nulté číslo Zpravodaje
obce Otročín. Protože ne všichni máte možnost
sledovat události obce na internetu nebo se účastnit
veřejného zasedání místního zastupitelstva,
pokládám vydávání čtvrtletního Zpravodaje
za jednu z prvořadých informačních cest pro nás
všechny. Možnost přispívat do zpravodaje máte
všichni. Proto, prosím, pište své příspěvky, nápady,
připomínky našemu redaktorovi Václavovi Švecovi
(svec.vaclav@centrum.cz), abychom měli co
vydávat.
Jelikož se blíží konec roku, dovolte mi malé
ohlédnutí.
V letních měsících byla dokončena rekonstrukce
chodníků, která přispěje k bezpečnějšímu a
pohodlnějšímu pohybu po obci. Na hřbitově byla
postavena kolumbární stěna s 27 schránkami.
Otročínští hasiči pokračují v opravách hasičské
zbrojnice, která dostává podobu důstojného zázemí
pro hasiče. Konečně se podařilo odkoupit kabiny a
část hřiště. V současné době již obec vlastní šatny
a 95 % plochy hřiště.
V Poseči započala rekonstrukce kulturní nemovité
památky – kapličky. Po demontáži střešní krytiny
bylo zjištěno, že krov je v havarijním stavu a po
posouzení památkáři se začalo s jeho opravou.
V Brti proběhla v podzimních měsících
rekonstrukce veřejného osvětlení. Staré sloupy
byly nahrazeny novými s úspornějšími svítidly.
Předběžné propočty ukazují, že bychom měli
ušetřit až dvě třetiny nákladů za elektřinu.

Jistě jste si všimli také většího pořádku a údržby
na našich návsích. To se podařilo díky sedmi
obecním zaměstnancům, kteří denně pečovali
o vzhled, sbírali odpadky, sekali a hrabali trávu,
odstraňovali nálety. Šest lidí hlášených na úřadu
práce jsme zaměstnali na základě dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu.
Dovolte mi, abych jménem svým a za celé vedení
obce Otročín poděkovala všem občanům a
spolupracovníkům za velmi dobrou spolupráci
v uplynulém roce. Děkuji všem místním spolkům
za jejich odvedenou práci, jak brigádnickou, tak
organizátorskou, na různých kulturních akcích.

Přeji Vám i Vašim blízkým radostné a požehnané
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví,
porozumění, klidu a životního optimismu.

starostka obce Otročín
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Obec očima dětí
Již třetím rokem organizujeme výtvarnou soutěž
pro děti Obec očima dětí. V letošním roce děti
malovaly obrázky na téma Historie obce, kdy
musely zjistit nejprve informace k historii (např.
na našich webových stránkách) a pak namalovat
obrázek.
Vyhodnocení soutěže proběhlo 31. října 2009
v obřadní místnosti obecního úřadu, kde odborná
porota ve složení paní Růžena Černá a pan Michal
Švec ocenila naše mladé výtvarníky krásným
diplomem a dárkem.
Práce všech soutěžících (i z minulých ročníků) si
můžete prohlédnout na internetových stránkách
obce ve fotogalerii nebo přímo na OÚ v Otročíně.
Po předání ocenění jsme u teplého čaje a dobrého
zákusku poslouchali vzpomínky paní Černé na
doby, kdy po vsi běhaly husy a pásly se kozy. Děti
se jen usmívaly, protože jim vyprávění připadalo
spíše jako scifi, než kus historie.

Umístění soutěžících
mladší kategorie
1. místo: Eliška Plachá
2. místo: Vojtěch Zeman
3. místo: Fanda Šašek
starší kategorie
1. místo: Markéta Zemanová
2. místo: Dominika Peroutková
3. místo: Brigita Plachá
Malujeme i příští rok a to na téma Můj příběh.
Bližší informace zjistíte během příštího roku
na www.otrocin.eu nebo v našich knihovnách.
Těšíme se na vaše obrázky.
Poděkování patří všem organizátorům této soutěže.
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Před dvaceti lety, rok 1989
Počasí
listopad
V první dekádě 14 až 16 stupňů Celsia přes den,
od druhé poloviny měsíce ochlazení.
22. listopadu – zlehounka, jakoby se chmýří
pampelišek změnilo na studená peříčka, začíná
poletovat „první letošní sníh“. Sníh padal každý
den až do 27. listopadu.
28. listopadu – silné mrazy. Až -20 stupňů Celsia
v noci. Přes den -10 stupňů až do 3. prosince.
prosinec
Celý měsíc se udržela slabá sněhová pokrývka.
Zrána časté mlhy a námraza. Teploty do -5 stupňů
Celsia. Ostrý severovýchodní vítr byl průvodcem
téměř každého dne. Od ledna se k němu přidaly
silné, tuhé mrazy.

Událost roku
Po osmi letech se vrátili na návštěvu obce z USA
Weinhauerovi, kteří tam emigrovali v srpnu 1981.

Setkání dětského hudebního souboru
Mládí (JUVENKA) po 21 letech
Díky hrstce obětavých lidí, většinou zakládajících
členů souboru, se 2. prosince tohoto roku
uskutečnilo setkání dětského hudebního souboru
Mládí po 21 letech.

nastoupil tanec, zpěv a dobrá nálada. Hudbu
nepřetržitě a zdarma zajišťovaly dvě kapely složené
z bývalých členů rozpadlého souboru Mládí, Veselá
šestka a Ametyst.
Byla to nezapomenutelná atmosféra a díky patří
všem, kteří se o průběh a organizaci setkání
zasloužili. Za všechny jmenuji Ilonu Šírovou, která
stála u zrodu tohoto setkání a bez její iniciativy by
se těžko uskutečnilo.

Zemědělství
V letošním roce uplynulo čtyřicet let od vzniku
JZD Budoucnost Otročín. Tehdy, v roce 1949,
nebylo budování družstva lehké. Muselo být
překonáno mnoho překážek a ne každý dobrovolně
a z přesvědčení do družstva vstoupil. Noviny z roku
1952 hrubým a urážlivým způsobem napadly
bývalé zemědělské dělníky a deputátníky
z Otročína a nazvaly je kulaky za to, že si
nedovedli poradit s hospodařením nad 1000 ha.
Družstvo se rozpadlo a mnozí byli i pozavíráni.
Nebylo snadné v takových podmínkách budovat
nové družstvo. Nyní dochází k tomu, že družstvo
se stává postupně majetkem lidí, kteří v něm
pracují a vidí v něm zabezpečení dobré sociální
úrovně i sociálních jistot.
Všichni důchodci starší šedesátipěti let dostali
třináctý plat – finanční pozornost družstva
zakládajícím členům.
Pravidelně v srpnu probíhá setkání důchodců JZD
v rámci celého okresu v Drmoulu u Chebu.

Slavnostního zahájení v sále Jednoty v 18.00 hod.
se zúčastnilo celkem 160 bývalých členů,
rodinných příslušníků i hostů.

Pro členy družstva v rámci „Svazu družstevních
rolníků“ jsou zabezpečeny zahraniční i domácí
rekreace, pro děti letní tábory. Vysokou kulturní
úroveň vykazují dvě družstevní kapely: Veselá
Společenská slavnostní část večera začala
šestka a Eba. Jsou pořádány pravidelné autobusové
přípitkem u slavnostní tabule, kterou připravili
zájezdy na významné kulturní, sportovní i jiné akce
pracovníci z útvinské restaurace Na rozcestí pod
na území republiky i v zahraničí. V rámci zrušení
vedením Petra Roma.
vízových povinností uskutečnilo družstvo 16. 12.
Po zahajovacím ceremoniálu a projevech, přičemž zájezd do Vídně na adventní trhy. Zúčastnilo se
se žaludky všech účastníků zaplnily chutnou večeří, čtyřicet lidí.
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Svaz žen
Svaz žen má k letošnímu roku 41 členek. Nejmladší člence je 23 let a nejstarší 82 let. V letošním roce
oslavily své kulaté narozeniny paní V. Knapová a
E. Budilová. Rády bychom oslovily i ženy, které
by měly zájem se zapsat do Svazu žen. Jedinou
podmínkou ke vstupu je dovršení věku 18 let.
V letošním roce jsme se ujaly tanečního kroužku.
Kroužek navštěvují děti z místních obcí ve věku
od 5 do 18 let a účast v něm je dobrovolná. Děti
vystupují na různých akcích. Svaz žen jim pomáhá
i s kostýmy.
V loňském roce jsme zahájily ve spolupráci s SDH
Otročín a s obcí první ročník Rozsvícení vánočního
stromu. Rády bychom, aby se tato akce stala
každoroční tradicí, a proto se v Otročíně vánoční
stromeček rozsvítil i letos. Stalo se tak v sobotu
28. listopadu. Pro děti jsme připravily lodičky
z oříšků, výzdobu pergoly a napekly perníčky pro
všechny návštěvníky. Do vánočního prodeje jsme
zařadily i ručně zhotovené zboží od našich členek,
které zde bylo možné zakoupit. Zakoupením našich
výrobků jste přispěli na Svaz žen. Výtěžek bude
použit na taneční kroužek a pořádání našich akcí
pro děti.

Souhrn činností Svazu žen
21. února jsme pořádaly Babí hop. Tento svátek
je v místních obcích již dlouholetou tradicí. Velmi
nás těší, že každým rokem přibývá stále více
masek. Chtěly bychom Vám poděkovat za finanční
příspěvek, který při této tradici od Vás dostáváme.
Pro masopustní průvod a hosty na večerní taneční
zábavě byly připraveny koblížky a originální
výzdoba sálu.
28. února navazoval na Babí hop Dětský
masopust. Pro děti byla připravena diskotéka a
každé od nás dostalo spoustu dárečků. Během této
akce je připraveno občerstvení včetně buchet a
koláčů, napečených členkami svazu.

7. března se konal každoroční svátek MDŽ
pořádaný obcí. Naše členky vyzdobily sál
otročínského pohostinství a napekly perníčky
pro starší občanky místních obcí. Postaraly se i
o kulturní vložky, které předvedly děti všech
věkových kategorií. V týž den večer se konala
námi pořádaná taneční zábava ve spolupráci
s SDH Otročín, kde děti zopakovaly svá
vystoupení.
30. dubna, na již tradiční stavění Máje
pořádaného SDH Otročín, připravily děti
z tanečního kroužku vystoupení mažoretek
a čarodějnický tanec.
Na kácení Máje 30. května byla pořádána
taneční zábava opět ve spolupráci s hasiči, kam
Svaz žen pomohl připravit nezapomenutelné
kulturní vystoupení „Eva a Vašek“ v podání
R. Hazmuky ml. a J. Vychytila ml. s písní Bílá
orchidej a píseň Nadi Urbánkové Můj Vilém peče
housky v podání I. Šouleje a L. Jonáše.
6. června na každoroční akci Dětského dne
kterou pořádá SDH Otročín, jsme připravily
zábavné vystoupení našich dětí, které předvedly
tanec, zpěv a hry na hudební nástroje. Celým
vystoupením prováděli moderátoři v kostýmech
Obelixe a Saxany v podání M. Budila
a I. Šouleje.
1. srpna pořádalo Myslivecké sdružení Sika
první ročník Mysliveckých dnů. Této akce se
zúčastnily všechny dobrovolné spolky místních
obcí. Svaz žen si na tuto akci připravil taneční
vystoupení skupiny Rozkoš, která byla sestavena
z dívek a žen ve věku od 5 do 73 let. Pro všechny
zúčastněné fotbalové týmy jsme napekly dorty
v podobě fotbalových míčů a pro vítěze dort
dámského poprsí a medaile.
29. srpna pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Rozloučení s prázdninami. Vystoupily zde i děti
z našeho tanečního kroužku se třemi tanci. Taneční
kroužek vystoupil i na pouti v Bezvěrově, kde
sklidil velký úspěch.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem sponzorům,
kteří přispěli na kostýmy a hůlky pro naše
tanečnice.
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Masopust

Dětský karneval

MDŽ

Pálení čarodějnic

Rozloučení s prázdninami

Rozsvícení vánočního stromu
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SDH Otročín
Dne 13. ledna 1946 v Otročíně svolal bratr
Koudelka místní obyvatelstvo na schůzi, na které
byl založen Sbor dobrovolných hasičů. O 14. hodině zahájil proslov o zakládajícím sboru, do kterého
se přihlásilo 30 členů činných a 5 přispívajících.
Od tohoto data a hodiny byl evidován a založen
Sbor dobrovolných hasičů v Otročíně.
Po roce 1989 došlo k menšímu útlumu činnosti
SDH až do roku 2006. V tomto roce došlo
k obnovení sboru a činnosti dle nových směrnic
požární ochrany a zároveň k pořádání kulturních a
společenských akcí pro děti i dospělé. Ze zákona
o požární ochraně byla obcí zřízena v roce 2007
jedenáctičlenná jednotka SDH, která je předurčena
k zásahu. V letošním roce bylo evidováno 56 členů,
z toho 10 žen. Nejmladším členem sboru je
patnáctiletá Klára Hazmuková a nejstarším je
sedmdesátiosmiletý pan Karel Žmolek. Členem
nejdéle vykonávajícím službu v SDH v délce
padesátčtyři roků je pan Miloslav Matouš.

družstvy mužů a jedním družstvem žen. V letošním
roce se družstva žen a mužů zúčastnila požárního
sportu Karlovarské ligy, kde muži skončili na
pěkném osmém a ženy dokonce na sedmém místě.
Z těchto pohárových soutěží jsme si dovezli 14
krásných pohárů. Muži a ženy SDH taktéž pořádají
další kulturní akce, jako jsou pálení čarodějnic,
dětský den, stavění máje, rozloučení s prázdninami
a taktéž se podílejí i na akcích, které pořádají
ostatní organizace obce (svaz žen, myslivci,
sportovci).

Podílíme se také na zvelebení obce. Na požádání
starostky obce vykonáváme prořez stromů, odvoz
větví, čištění kanalizace a jiné práce. Tento rok
došlo k rekonstrukci požární zbrojnice a ostatních
prostor. Je využíváno dotačních prostředků z dotačního programu státu a Karlovarského kraje
na požární výzbroj a výstroj (kalové čerpadlo,
radiostanice, ochranné oděvy a pomůcky).
Po kontrole krajského záchranného sboru Karlovy
Vary nám bylo uděleno čestné uznání za rozvoj
V roce 2008 se projevil velký zájem o požární sport hasičského sboru.
v požárním útoku, který byl také realizován dvěma
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Aktuálně z OÚ
Czech Point

Poplatky za odvoz odpadu a ze psů

Czech Point poskytuje vydávání ověřených
výstupů z registrů veřejné správy
katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík, rejstřík trestů, výpis z bodového hodnocení
řidiče, atd.

Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili
poplatky za TKO a za psa, aby tak učinili hned.
Jinak jim tento poplatek může být navýšen až na
trojnásobek.

Postup vydání ověřeného výpisu
Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a
sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení
bude výpis vydán. Součástí výpisu je ověřovací
doložka, která z něho činí veřejnou listinu. Za
ověřovací doložku se neplatí.

Služba občanům

Potřebné informace o jednotlivých výstupech
Vydání první strany výpisu z katastru nemovitostí,
z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku
je zpoplatněno částkou 100 Kč, každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč. Výpis vám
vydá paní Alena Švecová v 1. poschodí obecního
úřadu v Otročíně.

Kopírování tiskopisů

Obecní úřad Otročín zasílá občanům SMS zprávy
o dění v obci. Kdo má o tuto službu zájem, ať sdělí
na OÚ číslo svého mobilního telefonu.

Kopírování tiskopisů pro veřejnost probíhá
v kanceláři obecního úřadu, a to za poplatek:
1 stránka 2 Kč, 1 list 3 Kč.

Obědy pro občany
V DS Otročín se prodávají obědy pro:
důchodce za 51 Kč (obec přispívá 15 Kč),
ostatní občany za 66 Kč.
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Naši noví občánci

Životní jubilea

V roce 2009 se v Otročíně narodily čtyři děti:
Vítek Vytiska, Kamila Zemanová, Laura
Červeňáková a Josef Oslík.

V letošním roce oslavili významná životní jubilea
tito naši občané:
70 let – Jiřina Tesařová, Miloslav Matouš,
Terezie Lunterová
Vítání občánků se konalo na Obecním úřadě
75 let – František Tesař, Anna Kučová
Otročín dne 4. 7. 2009, kde byly přivítáni do života 80 let – Anna Kučová (Měchov),
i děti, které se narodily v roce 2008:
Miloslava Švecová
Michal Krpejš, Vojtěch Dominik Malý, Tadeáš
85 let – Vlasta Nováková
Pokorný a Tereza Hronová.
87 let – Růžena Matoušů.
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a
přejeme zdraví, štěstí a spokojenost do dalších
let.

Svatby
V roce 2008 se na našem obecním úřadě konaly tři
svatby:
Jitka Červená – Josef Hron
Ljudmyla Borisovna Čmel – Alexandr Vinogradskij
Marie Hirschfeldová – Roman Sarkány.
V roce 2009 se konaly dvě svatby:
Michaela Hronová – Aleš Kroupa
Vendula Petrů – Jan Bouček.
Novomanželům přejeme mnoho štěstí a lásky
v jejich společném žití.

Rozloučili jsme se
V roce 2008 a 2009 jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany:
Václav Červený, Zdeňka Fekečová, Helena
Heroldová, Irena Horvátová, Vladislav Chaloupka,
Vladimír Jonáš, Květa Kučerová, Karel Mareš,
Václav Nepraš, Richard Schiffner, Libuše
Valdmanová.
Věnujme jim tichou vzpomínku.

Vítání občánků, červenec 2009

Veselé prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v příštím roce přeje všem spoluobčanům
účetní a matrikářka OÚ Otročín
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Vánoční zvyky v Česku
BARBORKA

HÁZENÍ PANTOFLEM

JMELÍ

Vložte do vázy tolik větviček
(podle tradice by to měla být
větev třešňová – barborka), kolik
je členů rodiny. Na lísteček napíše
každý člen nějaké přání a pověsí
jej na větvičku (nebo si své přání
jen pamatuje). Komu větvička na
štědrý den vykvete, tomu se přání
splní.

Zvyk určený pro svobodná
děvčata, ale určitě si jej mohou
vyzkoušet i chlapci. Hoď svojí
bačkorou přes hlavu a sleduj, jak
dopadla. Jestli dopadla špičkou ke
dveřím, do roka se vdáš.

Jmelí má kouzelnou moc. Přináší
lásku a štěstí do domu a odhání
od něj zlé duchy a čarodějnice.
Pokud je jmelí darované, jsou
jeho účinky ještě silnější. Čím víc
bobulek na větvičce najdete, tím
větší štěstí na vás čeká. Sejdou-li
se pod zavěšeným jmelím muž a
žena, musejí se políbit.

LITÍ OLOVA

LOUSKÁNÍ PRO
ŠTĚSTÍ

KOUŘ VÁNOČNÍ
SVÍČKY

Po štědrovečerní večeři
rozlouskněte čtyři vlašské ořechy
– jaro, léto, podzim a zima.
Pokud jsou jádra hezká a zdravá,
budete mít štěstí celý rok.
Načernalé a uschlé jádro znamená
opak.

Sfoukněte svou svíčku a
pozorujte směr kouře. Stoupá-li
vzhůru, budete zdraví jako řípa.
Ukazuje-li dým do kouta, raději
se příští rok držte doma. Míří-li
ke dveřím, do roka domov
opustíte.

KRÁJENÍ JABLÍČKA

ZLATÉ PRASÁTKO

TŘI OŘÍŠKY

Po štědrovečerní večeři nechoďte
hned ke stromečku a rozkrojte si
jablíčko kolmo na stopku. Pokud
naleznete jadérka ve tvaru
hvězdičky, v příštím roce budete
čiperní a zdraví a bude vás
provázet štěstí. Pokud je jádřinec
červavý, může vás potkat nemoc.
A když jsou jadérka uspořádána
do tvaru křížku, hrozí nejhorší.

Na Štědrý den slýcháváme větu,
že když nebudeme celý den jíst,
uvidíme zlaté prasátko. Ale proč
se máme snažit o to, aby se nám
zlatý čuník ukázal? Vypasené
žluté prasátko připomíná slunce a
oznamuje nám, že noci se začnou
pomalu zkracovat a dny
prodlužovat. Vepřík ale všechno
vidí a neujde mu žádný bonbón
ani kousek cukroví.

Po večeři rozlouskněte tři vlašské
ořechy, jádra vyndejte. Do jedné
skořápky nasypte hlínu, do druhé
vložte kousek chleba a do třetí
minci. Pak skořápky slepte k sobě
a uložte mezi ostatní ořechy. O
půlnoci si každý z rodiny vezme
z plné mísy ořech. Pokud někdo
otevře ořech naplněný zemí, čeká
ho chudoba. Chléb ve skořápce
předpovídá spokojený život,
peníz prorokuje velké bohatství.

Nad plamenem se v kovové
lopatce rozžhaví kousek olova a
to se roztavené naráz vlije do
nádoby se studenou vodou. Tím
vzniknou různé tvary, které
představují, co dotyčného
v příštím roce čeká.

OŘECHOVÉ LODIČKY
Do půlky ořechové skořápky přilepte kousek
svíčky a položte svou lodičku do nádoby s vodou.
Drží-li se všechny lodičky pohromadě, znamená to
skvělé vztahy v rodině. Loďka stranou od ostatních
oznamuje, že její majitel opustí v příštím roce
domov. Loď, která bez pomoci dopluje na druhou
stranu naznačuje, že získáte, po čem toužíte. Pokud
jí při této plavbě zhasne světýlko, cena za úspěch
bude příliš vysoká. Když se vaše skořápka točí na
místě, jste nerozhodní a nevíte kudy kam. Ta, která
potopí ostatní, představuje bezohlednost.

MINCE NEBO ŠUPINA
POD TALÍŘEM
Až letos usednete k štědrovečernímu stolu,
nedívejte se jen na to, co vám maminka dala na
talíř, ale zkoumejte, co je pod ním. Objevíte-li tam
minci nebo šupinu z vánočního kapra, znamená to,
že budete mít příští rok dost peněz. Noste šupinu
celý rok ve svých peněženkách a penízky v nich
určitě nikdy nepřestanou cinkat.

Vydala Obec Otročín dne 20. 12. 2009. Náklad 200 výtisků. ZDARMA.
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Medovník
Těsto
1 vejce, 150 g cukru, 50 g másla, 2 lžíce tmavého
medu, 5 lžic mléka, 1 lžička jedlé sody, 450 g
hladké mouky, rum

Krém
250 g másla, 250 g moučkového cukru, vanilkový
cukr, 1 žloutek, 4 dcl mléka, 1 vanilkový puding.

Tipy pro výběr medu
Vybereme lesní nebo smíšený, dá medovníku
správnou barvu. Doporučuji obrátit se na místní
včelaře. Med z obchodu se kvalitou nedá srovnat
s medem přímo od včelaře. Med z regálu bývá
většinou směsí bůhví odkud (směs z EU, Číny
atd.), hrozí pančování různými sirupy, zbytkové
stopy antibiotik, kterými se v Číně hojně včelstva
léčí. Může být „upraven“ přehřátím, takže je v něm
zničena většina zdraví prospěšných látek a
nezkrystalizuje.
Kvalitní med poznáte podle toho, že světlejší jarní
med má tendenci krystalizovat a v tekutém stavu
každý med vždy „mašličkuje“, tzn. když naberete
lžíci a med stéká, na talíři se střídají mašličky na
protilehlé strany.
Jedna lžíce medu denně je výborná prevence proti
chřipce!

Medovník začneme přípravou krému. Uvaříme
hustý puding oslazený cukrem, který odebereme
z celkového množství pro krém. Puding dáme
chladit a po chvilkách mícháme, aby úplně neztuhl.
Pokračujeme přípravou těsta. Vejce vyšleháme
metlou s cukrem, přidáme máslo, med, mléko a
sodu (vše nejlépe pokojové teploty) a za stálého
míchání vaříme 2 minuty. Odstavíme, teplé
nalijeme do misky s moukou a promícháme. Ihned
vyklopíme na vál a zpracujeme pomocí mouky
(odebereme část z celkového množství) v hladké
těsto. Vyválíme z ještě teplého těsta 4 tenké placky
a přendáme na vyhřátý plech s pečicím papírem.
Vidličkou těsto propícháme, aby se při pečení
netvořily puchýře. Pečeme rychle do lehkého
zhnědnutí (7–10 minut v horkovzdušné troubě
na 150 °C).
Po vyjmutí z trouby těsto pokapeme lehce rumem
a sesuneme na rovnou desku. Po hodině naplníme
máslovým krémem ve třech vrstvách. Krém
připravíme tak, že všechny přísady utřeme do pěny,
přidáme hustý puding, vyšleháme a necháme
zchladnout.
Na závěr potřeme vrchní placku medem a posypeme hustě mletými ořechy nebo nastrouhaným
perníkem. Teď přijde to nejtěžší: pokuste se
hotovému medovníku odolat a nepouštějte se do něj
hned – nechte ho ideálně den odležet. Pláty těsta
změknou a dort bude krásně vláčný.
Dobrou chuť a krásné Vánoce plné pohody Vám
přeje Petra Horská.

Ve Zpravodaji byly použ ity fotografie z webové galerie obce Otročín na adrese
fotogalerie.otrocin.eu a fotografie dodané Sborem dobrovolných hasičů Otročín.
Texty připravili: Marie Šašková, Alena Švecová, Vladimíra Hazmuková,
Petra Horská, Svaz žen a SDH Otročín.
Grafické ztvárnění: Václav Švec (svec.vaclav@centrum.cz).
Obec Otročín – Otročín 48, 364 63, tel. 353 394 237, e-mail: info@otrocin.e u
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