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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil prostřednictvím tohoto našeho
obecního občasníku a podělil se s Vámi o některé poznatky za rok 2015, plány
zastupitelstva na rok 2016 a vizi do dalších let tohoto volebního období.
V letošním roce se nám podařilo vyasfaltovat dvě poslední komunikace ve spodní
části obce – u Bartošových a u Černých včetně opravy kanalizace. Pozastavím se
ještě u krajské komunikace směr Zahradiště – Bohdalov, která měla být už dva
roky opravená. Podle mých posledních informaci z Krajského úřadu by měla být v
roce 2016 zbudována opěrná zeď u Jana Černého a proveden povrch komunikace
od značky obce u Vytlačilových po značku u Fejtových. V roce 2017 by měli být
dokončeny povrchy mimo obec směr Zahradiště, Bohdalov a Černá.
Mimo jiných oprav jsme letos zatrubnili část potoka v parku u farské zahrady a
druhou část včetně tůňky vydláždili přírodním kamenem. V příštím roce bychom
rádi dokončili chodník směr Černá, kde se již vyřešily majetkové vztahy a ještě
část chodníku na Bohdalov.
Plánů máme samozřejmě dost, ale vše je závislé na dotacích – jak republikových,
tak z Evropské unie. V loňském roce jsem Vás informoval, že ještě nejsou
schváleny podmínky pro čepání dotací z EU. Bohužel většina ministerstev nemá
program schválený ještě dnes a tím se krátí doba pro jejich čerpání. Hledáme
program, který by nám pomohl při budování multifunkčního hřiště, které by
sloužilo jak hasičům tak ostatním na různé míčové hry.
Další problém, který musíme do budoucna řešit, je naše stará škola. Rád bych,
aby jste se i vy vyjádřili, jak s touto starou stavbou naložit. Zatím se podle mého
názoru nabízejí dvě možnosti – přebudovat na malometrážní byty nebo na dům
pro seniory. Na obě možnosti lze čerpat dotace. Pokud Vás napadne jiné možné
využití, budu rád za každý nápad a můžete přijít za mnou prodiskutovat ho.
Další z našich priorit je vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných
domků. Podařilo se nám směnit pozemky tak, že můžeme pokračovat s
budováním vedle stávající zástavby.
Chtěl bych ještě touto cestou poděkovat vlastníku pozemku panu Jiřímu
Chlubnovi, který nám vyšel vstříc s touto směnou.
Od 1.4. do 30.10. každého roku je povinnost obce zajistit prostor pro železný
odpad a pro uskladnění bioodpadu. Na železný šrot máme skládku za obecním
úřadem. Bioodpad byl v roce 2015 možno ukládat do prostoru firmy Zeras na
středisku v Pavlově. V roce 2016 bude na bioodpad
určené nové místo, o kterém Vás budeme informovat. Vzhledem k tomu, že
cenová nabídka od firmy ODAS na sběr a uložení tohoto odpadu byla cenově

nepřijatelná, rozhodli jsme se po vyhlášení grantu na projekt kompostárny
zažádat o dotaci. Podařilo se nám získat 90% dotací na pořízení techniky na
malou kompostárnu do 150 tun zpracované hmoty za rok. Jedná se o traktor o
výkonu 73 koní s čelním nakladačem, štěpkovač a překopávač kompostu.
Rád bych se chtěl v krátkosti poohlédnout za kulturní a společenskou činností.
Mám za to, že je jí dost a jsem moc rád, že se udržují tradice, které naši předkové
vytvořili. Nebudu zde hodnotit jednotlivé akce, to si můžete přečíst v dalším
článku – Ohlédnutí za rokem 2015. Přesto bych chtěl poděkovat našim hasičům,
kteří většinu těchto akcí zajišťují.
Naši mladí hasiči jsou již čtvrtým rokem přihlášeni do soutěže Žďárská liga v
požárním sportu. Letos mě hodně potěšila hlavně děvčata. Je to opravdu dost
náročný sport nejen na techniku, ale i na čas. Chtěl bych ještě poděkovat paní
Černé, která se na úkor svého volného času stará o zajištění výtvarných a
kulturních akcí v obci. Přivítal bych i jiné aktivity z řad naší mládeže nebo i žen,
které by pomohly kulturnímu a společenskému životu v naší obci.
Bylo by toho z mé strany daleko víc, ale občasník je i pro jiné informace, které vás
jistě budou zajímat. Rád bych vám chtěl touto cestou poděkovat, kdo máte zájem
o dění v obci ať už se jedná o činnost kulturní či sportovní a popřát všem
občanům obce krásné prožití svátků vánočních v rodinné pohodě a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Antonín Havlíček, starosta

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

Společné přivítání nového roku
Je tradicí, že první minuty nového roku společně prožíváme při pohledu na ohňostroj před
kulturním domem. Nejinak tomu bylo i v roce 2015. Ten si pro nás, ostatně jako již po mnoho let,
připravil pan Vašica. Děkujeme mu za pěkný zážitek, kterým jsme přivítali rok 2015.
Masopustní průvod
Za doprovodu hudby pana Kašíka a pana Nováčka prošel naší obcí i v letošním roce tradiční
průvod masek. Mohli jsme vidět třeba pracovníky demoliční skupiny, Šmoulové, a další masky. V
letošním roce se masek bohužel moc nesešlo. Věříme, že se příští rok průvod opět rozroste, tak jak
jsme byli zvyklí v minulých letech. Masopust jsme zakončili v přísálí kulturního domu, kde jsme si
společně zatančili a zazpívali.
Dětský karneval
I naše malé děti se mohly převléknout do různých masek a na karnevale, který pro ně byl
připraven v kulturním domě, se mohly vyřádit. Během odpoledne děti soutěžily v různých
disciplínách a hrách a samozřejmě také tančily. Při pohledu na rozesmáté tvářičky bylo vidět, že se
jim odpoledne líbilo. Je již milou tradicí, že si děvčata ze základní školy připravují krátké
předtančení, kterým zahajují karneval.
Pro děti byla připravena bohatá tombola.
Plesová sezóna
V letošním roce jsme se mohli pobavit a zatančit na hasičském a farním plese.

Oba plesy zdobila bohatá tombola a příjemná hudba.
Setkání důchodců
Na jaře jsme se setkali s našimi důchodci. Po programu, který si připravily děti z mateřské školy,
shlédli krátkou ukázku všeho dění, co se v Pavlově za uplynulý rok událo. Pro spoluobčany bylo
připraveno malé občerstvení.

Máj
Mladí hasiči v naší obci opět postavili „ máj“. Hasiči si připravili krátký program, při kterém nám
představovali jejich techniku. Jako každý rok nás večerem provázela příjemná hudba pana Kašíka a
pana Nováčka. Rovněž jsme si mohli pochutnat na dobrém pivu a uzené klobáse.
Pálení čarodějnic
Harmonika pana Kašíka nás také doprovázela při tradičním pálení čarodějnic.
Pavlovská pouť
Letošní slavnost Filipa a Jakuba jsme oslavovali 3. května. Děti si užívaly
pouťových atrakcí a my dospělí jsme se mohli třeba zastavit a poslechnout živou hudbu u
hospody. Bohužel nám počasí letos moc nepřálo.
Hokejový klub
Po čtyři roky nás reprezentují naši muži ve ždárské hokejové lize. Bohužel je letos doprovází
spousta zranění. Věříme, že se k nim zase štěstí obrátí, zranění se jim budou vyhýbat a vše se to
odrazí na jejich výkonech. Nyní jsou na 15. místě v tabulce. Hokejisté by rádi přivítali větší
návštěvnost ze strany spoluobčanů. Přejeme jim hodně štěstí a sportovních úspěchů.
Hasičská soutěž Žďárská liga
Již čtvrtým rokem reprezentují naši obec mladí hasiči a hasičky na soutěžích hasičského sportu
Žďárská liga. Umístili se na 18. místě ze 47 družstev. Ženám se letos dařilo více. Jejich 6. místo
z 22 družstev je velký úspěch!. Všem blahopřejeme a děkujeme za jejich volný čas, který tomuto
sportu věnují.
Adventní rozsvěcování vánočního stromu
Letošní rozsvěcování vánočního stromu nám narušilo malinko počasí. Proto jsme se sešli netradičně
v prostorách staré školy, kde na nás nepršelo. Děti si připravily krátký program básniček a písniček.
Pro zahřátí jsme se mohli občerstvit svařeným vínem a teplým čajem. Za zvuku koled jsme prožili
společně příjemný první adventní večer.
Životní výročí
V letošním roce jsme přivítali nové občánky Pavlova: Isabela Kasalová a Mikuláš Pokorný
Přejeme dětem i jejich rodičům hodně štěstí a zdraví!
Bohužel jsme se letos rozloučili s panem Ladislavem Lodrem .
Zůstane stále v našich vzpomínkách!
V roce 2015 oslavili své významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Vokoun Miroslav, Barták Lubomír, Ježková Nataša, Doležalová Zdeňka, Musilová Jana, Doležalová
Marie,
Fňukal Vladimír, Doležal Miroslav, Nováček Vlastislav, Bílková Jaroslava, Vaňková Marie, Jan
Miroslav, Kašpar Karel, Bartoš Josef, Lodrová Olga, Vaňková Marie, Březková Růžena, Javůrek

Josef, Havelková Amálie, Doležalová Božena, Javůrková Marie, Jalušková Hedvika, Pixová Jiřina,
Smejkalová Ladislava, Chmelařová Libuše, Doležalová Anděla, Kříbalová Marie, Drápelová
Vlasta, Vaňěk Josef, Kříbalová Anežka Drápelová Jarmila, Doležalová Pavla.
V letošním roce oslavili 50 let společného života Jaroslava a Drahoslav Vytlačilovi.
Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a pevné
zdraví!!

KŘESŤANSKÉ OKÉNKO
Vánoční svátky jsou za dveřmi, většina z nás se těší na chvíle volna strávené se svými nejbližšími,
děti už počítají, kolik hodin zbývá do příchodu Ježíška a kromě počasí, které se stává už tradicí, je
všude kolem vánoční atmosféra. Vánoce ale nejsou svátky nákupů, jídla a dárků, je to hlavně oslava
narození Ježíše Krista. Už v posledních číslech Pavlovského občasníku jste mohli číst o svatých,
jejichž svátek je v době adventní nebo vánoční a dnes tomu nebude jinak.
Svatá Lucie (žila v letech 284 – 304 ) je jedna z katolických a pravoslavných svatých. Je patronkou
slepých a pomocnicí při očních nemocech. V katolické církvi je oslavovaná 13. prosince. Pocházela
z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj majetek i plánované věno chudým. Byla udána jako
křesťanka, za což musela podstoupit mučednickou smrt. Úcty se jí prokazatelně dostává od 5.
století. Její poselství shrnuje výrok „Ti, kdo žijí cudný život, jsou chrámem Ducha svatého.“
Sv. Lucie je podle tradice připomínána od 5. století jako panna a mučednice. V době velkého
pronásledování křesťanů se nebála odmítnout ruku pohanského aristokrata. Místo něho chtěla
zachovat mravní čistotu po svém rozhodnutí pro Ducha svatého. Byla proto pohnána před místní
úřady v Syrakusách na Sicílii.
Od správce města se dozvěděla, že její nápadník na ní nejvíce miluje oči. Proto si je vyloupla a
podala je správci se žádostí, aby je tedy šlechtici předal. Do druhého dne se jí však zázrakem opět
vrátil zrak – Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima.
Když pobouřený správce zjistil, že je prostoupena Duchem svatým, rozhodl se ji nechat zneuctít.
Rozkázal, aby byla poslána do nevěstince. Bláhově si totiž myslel, že ji tak Duch svatý opustí. Přišli
vojáci, aby Lucii odvedli. Nedokázali s ní však pohnout. Stejně tak neúspěšný byl i pár volů. Zlomit
její vůli nedokázala ani žhavá pryskyřice, kterou jí lili na kůži. Než jí nakonec prokláli krk mečem,
předpověděla pád císaře Diokleciána a povolení křesťanské víry. Dioklecián do roka padl a o devět
let později císař Konstantin I. Veliký povolil křesťanství.
Sv. Lucie bývá – na připomenutí událostí, jimiž vyvrcholil její pozemský život – zobrazována s
vlastníma očima na talíři a s palmovým listem jako znakem mučednictví. Často bývá přidán také
meč, kterým jí byl proklát krk, provaz, kterým byla svázána a volové, kteří jí měli pohnout z místa.
Dříve bylo se svátkem svaté Lucie spojeno několik lidových zvyků a tradic, které v našich zemích
už takřka vymizely. Zatímco Barbora klepala na okno a ohlašovala tak svůj příchod, Lucie
přicházela znenadání. Někde s ní chodíval po vsi, chalupu od chalupy, průvod masek, který dívka,
převlečená za svatou Lucii, vedla. V průvodu byly typické postavy – družičky, kněz, poustevník,
kominík, řezník, dráteník, krajánek a cikánská rodina. Jinde Lucie chodívala sama – vystupovala
jako tajemná mlčenlivá bytost, bíle zahalená a s maskovanou tváří. Ztělesňovala strach a hrůzu;
někde dokonce nosila dlouhý nůž, kterým strašila děti a hrozila, že jim rozpáře břicho. Podle jiných
tradic vystupovala Lucie ve veselejší podobě – obcházela vesnici převlečená za starou hrbatou ženu
s obličejem zakrytým maskou a mládež škádlila vařečkou. Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i ř
Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada magických praktik. Vesničané věřili, že o tomto dni se
scházejí čarodějnice, aby kuly pikle a škodily dobrým křesťanům. Svatá Lucie byla považována za
mocnou ochranitelku před jejich kouzly a čarami. Nejnavštěvovanějším místem čarodějnických
setkání o sv. Lucii v zemích Koruny české býval prý vrch Radhošť, který byl odpradávna opředen

mnoha pověstmi.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám, spojovaly se s ním různé zvyky. Lucie je
patronkou a ochránkyní švadlen. Snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den příst ani prát.
Proto při svých obchůzkách nosila Lucka v ruce dřevěný dlouhý nůž – kdyby zjistila, že má někde
hospodyně rozdělané přádlo, tak jí mohla nožem přádlo pocuchat. Byla však také symbolem čistoty
– den jako dělaný pro vánoční úklid.
Určitě každý zná pořekadlo – Svatá Lucie, noci upije, ale dni nepřidá. Jako jiná lidová pořekadla je
založeno na letitém pozorování přírody našimi předky a přesně vyjadřuje to, co se kolem vánoc děje
se západem a východem slunce. Kvůli pohybu země kolem slunce po elipse a díky Keplerovým
zákonům je skutečný pohyb země nerovnoměrný a projevuje se od svátku svaté Lucie tím, že večer
se již přestane prodlužovat noc – západ slunce už začne být déle – tzn. Svatá Lucie noci upije –
nicméně až do tří králů bude východ slunce stále déle a déle – tzn. ale dni nepřidá. V době vzniku
tohoto pořekadla bylo ještě vše umocněno tím, že platil starý Juliánský kalendář a svátek svaté
Lucie připadal skoro přesně na zimní slunovrat.
Tolik o svaté Lucii – o jejím životě a zvycích, které naši dávní předkové zachovávali a které se
postupem doby z našich zemích vytratily. Bohužel se zvyky se postupně vytrácejí i odkazy, které
nám svatí po sobě zanechávají a pro které umírali. V úvodu článku je jedno poselství od svaté
Lucie - „Ti, kdo žijí cudný život, jsou chrámem Ducha svatého.“ Zamysleme se každý nad touto
myšlenkou a snažme se jí držet, ať je v nás vidět Duch svatý a jsme dobrým příkladem pro ostatní
nejen o vánocích.

Myslivecké sdružení Křiby Pavlov
Vážení spoluobčané, rád bych Vás jménem pavlovských myslivců ke konci roku 2015
krátce pozdravil a podělil se o něco málo z naší činnosti. V úvodu bych rád vzpomenul na
Silvestr roku 2014, kdy jsme měli v telečkovských lesích velký úspěch při lovu prasete
divokého/divočáků. V průběhu roku 2015 v rámci pravidelných aktivit proběhl sběr
kamene, sušení jeteliny či obnova posedů a kazatelen. Přikrmování v době nouze patří
k naší nezbytné činnosti, aby zvěř přečkala zimní období v dobré kondici. Na jaře jsme se
poprvé zapojili do akce Čistá Vysočina. Příkopy kolem silnic v naší honitbě se tak zbavily
mnoha pytlů odpadků. Rádi bychom v okolí Pavlova slyšeli kodrcání bažantů, proto v nově
zbudované voliéře chováme bažanty, které chceme na jaře vypustit do přírody.
S některými z Vás jsme se potkali na mysliveckých akcích, kdy jsme se prošli přírodou
v okolí Pavlova i poseděli při hudbě v místním pohostinství. Kromě praktických
mysliveckých činností, s ohledem na nové zákony, musíme provést několik formálních
změn u naší organizace. Patří k nim přejmenování na Myslivecký spolek Pavlov Křiby,
přijetí nových stanov a změna sídla spolku na Pavlov č.p. 63. V nadcházejícím roce

bychom rádi, kromě naší myslivecké činnosti, zorganizovali zábavné akce jak pro děti, tak
pro dospělé.
Dovolte, abych Vám závěrem touto cestou popřál poklidné vánoční svátky, veselý Silvestr
a zdraví a celkovou pohodu v roce 2016.
Jindřich Pokorný
Předseda Myslivecké sdružení
„Křiby“ Pavlov

KULTURA
„Štěpánská taneční zábava“
SDH Pavlov, pořádá 25.12.2014 tradiční „Štěpánskou“ zábavu. K tanci a poslechu hraje
kapela Airback.
1. ročník novoročního pochodu na Dědkovskou horu
Obec Pavlov zve všechny občany na novoroční vycházku na Dědkovskou horu. Sraz
účastníků bude 1.1.2016 ve 13 hodin na křižovatce u Tomanů.

INFORMACE
Místní knihovna
Dne 27.12.2015 bude místní knihovna zavřena.
V neděli 3.1.2016 opět v obvyklém čase od 9.30 do 11,30
Lékaři
MUDr. Šubert
oznamuje, že o vánočních svátcích bude ordinovat takto:
23.12.2015
7.00 – 9.00
28.12. až 31.12.2015
7.00 - 9.00

MUDr. Klimecký
22.12.
7.00 – 10.00
23.12.
7.00 – 11.00
28. až 31.12. 7.00 – 10.00

MUDr. Bartošík
v Radostíně n. Osl. 28.12.2015 nebude ordinovat - dovolená

ODAS - změna svozu o vánočních svátcích
Upozorňujeme Vás na změnu ve svozu komunálního odpadu o vánočních svátcích. Svoz
místo 1.1.2016 provedeme až 3.1. 2016

Otevírací doba Jednota Pavlov o svátcích
Pondělí
Úterý
Středa

21.12.
22.12.
22.12.

6.30 – 12.00
6.30 – 12.00
6.30 – 12.00

13.00 - 16.30
13.00 - 16.30
13.00 - 16.30

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.

6.30 – 10.00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
6.30 – 12.00
13.00 - 16.30
6.30 – 12.00
13.00 - 16.30
6.30 – 12.00
13.00 - 16.30
6.30 – 11.00
Zavřeno
6.30 – 10.00
Zavřeno

NĚCO PRO HOSPODYŇKY
Kapr a Vánoce to jistojistě patří k sobě. Pokud máte choutky trochu proměnit klasického
smaženého kapra, pak vyzkoušejte některou z následujících variant.

Variace na smaženého vánočního kapra

Ingredience na přípravu receptů
400g filetu z kapra
variace první na téma „TROJOBAL“: hladká mouka, rozšlehané vejce, strouhanka, a na
ochucení masa – česnek, kmín / muškátový květ / suché bylinky – bylinkovou sůl
variace druhá – TĚSTÍČKO: 2 vejce, sůl, 50 ml smetany, 50 g hladké mouky, koření, vejce,
solamyl, mouka, pivo / víno, sýr, parmazán, olej na smažení

Popis přípravy
Trojobal
Pro pečení v trojobalu lze zvláštním způsobem ochutit samotné maso kapra.
Jedna možnost je například třeným česnekem, kmínem a trochou zázvoru. Jiná variace, která po
usmažení úchvatně zavoní je muškátová. Stačí do masa spolu se solí vetřít muškátový květ, ale
pozor nesmíte to přehnat s množstvím.
Další určitě zajímavou možností jsou pak různé bylinky, pochopitelně na Vánoce v sušeném
stavu. Lze připravit kapra s majoránkou, rozmarýnem či tymiánem.
Asi nejlepší variantou je jemná směs provensálského koření smíchaná se zelenou petrželkou.
Prostě a jednoduše ochuťte kapra bylinkovou solí.

Těstíčko
Samostatnou kapitolou při smažení je těstíčko. To samo o sobě skýtá nepřebernou škálu možností.
Základem jsou vejce, mouka a smetana. Z těchto surovin vymíchejte těstíčko. Osolte ho a
doplňte drceným či mletým kořením. Zkuste třeba drcený kmín, mletý zázvor a muškátový
květ a oříšek nebo směs kari, sladkou papriku a koriandr.
Aby těstíčko bylo křupavější můžete do něho přidat škrobovou moučku a místo smetany či mléka
použít víno nebo pivo. Například vinné těstíčko s kokosem nebo pivní s nastrouhaným
parmazánem.

V těstíčku smažené malé kousky kapra jsou skvělé i jako doplněk k míchanému salátu.

Kapr ve zlatých šupinách - Vánoční recept

Ingredience
600 g porcovaného kapra, 2 vejce, 30 g škrobové moučky, 100 ml mléka, 50 g hladké mouky, sůl,
drcený kmín, 250 g kukuřičných lupínků, olej na smažení, citron

Popis přípravy receptu
Porce kapra důkladně osolte a okořeňte trochou drceného kmínu. Nechte případně odležet
v lednici. Z vejce, škrobu, mouky a mléka vyšlehejte řidší těstíčko. Osolte ho a také nechte chvíli
stát, aby mouka dobře vázala. Pak porce kapra máčejte v řidším těstíčku, nechte ho lehce stéct a
pak teprve vložte do mísy s pomačkanými kukuřičnými lupínky. Opatrně ze všech stran
přimáčkněte lupínky k rybě.
Následně jednotlivé kousky smažte v mírně rozpáleném oleji. Lupínky by při vysoké teplotě
shořely. V pánvi kapra smažte jen tak, aby se osmahly kukuřičné lupínky.
Pak bez ohledu na to, zda je kapr celý prosmažený nebo ne, porce vyjměte, vložte je na plech
a dopékejte kapra v troubě při 90 stupních asi deset minut. Podávejte s klasickou přílohou –
bramborovým salátem.
A na závěr něco sladkého

Jednoduchá vánoční štola

Příprava vánoční štoly je rychlá a opravdu jednoduchá, zvládnou ji i začátečníci. Chutná po másle a
po kokosu a nádherně při pečení provoní váš byt.

Ingredience
Na těsto: 200 g cukr moučka, 100 g vlašské ořechy, 1 balíček kypřící prášek do pečiva, 2 ks vejce,
50 g rozinky,
500 g polohrubá mouka, 100 g kandované ovoce, 250 g máslo, 50 g strouhaný kokos, 250 g měkký
tvaroh
Na potření 1 ks vejce

Popis přípravy receptu
Máslo necháme změknout na teplém místě. Ořechy a kandované ovoce nakrájíme na drobné
kostičky.
Mouku smícháme s cukrem, kypřícím práškem a kokosem. Přidáme změklé máslo, vejce, měkký
tvaroh, nakrájené kandované ovoce a rozinky. Rukama vypracujeme vláčné těsto, které na
pomoučené ploše vyválíme na silnější plát velký asi 35x25 cm. Okraje na delších stranách
přehneme přes sebe. Těsto na štolu nestáčíme jako třeba závin.

Připravenou štolu přeneseme na plech s pečícím papírem. Pokud pečící papír nemáme, dáme ji na
tukem vymazaný plech. Štolu potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme v předehřáté troubě
pozvolna při 150°C, dozlatova. Doba pečení je asi 45 minut. Zda je štola upečená zjistíme
párátkem, které zapíchneme do štoly. Po vyndání by na párátku nemělo zůstat přilepené těsto. Když
lepí, znamená to, že je štola uvnitř ještě syrová.
Upečenou jednoduchou vánoční štolu pocukrujeme a necháme vychladnout. Určitě oceníte, že není
tak sladká jako štola kupovaná. Navíc vypadá a chutná výborně.

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů

