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Váženíspoluobèané

vždy, když konèí urèité èasovéobdobí,je tøebajej zhodnotit -jakjsmejej prožili,
co pøineslodobréhonebo i zlého. Blíží sekonecroku 1999,vzpomeòmekaždý u sebe
jak jsem toto období prožíval/a, jak jsem pøispìl/a k rozvoji a prospìchu rodiny,
obce,celé spoleènosti.

Obecnízastupitelstvoi pro tento rok vytýèilo nemáloúkolù, pøikterých sepoèítalo
se spoluúèastínásobèanù: spoléhatsena finanèníprostøedkyobceje sice pohodlné,
ale moc seza nì nepoøídí.Druhá cestaje složitìjší: aktivita obèanù,brigády,výpo moc vlastními prostøedky,penízehlavnì na materiál a odbornépráce. Musí sepøidat i obìtavost,odvahaa trpìlivost Obecníhozastupitelstva.A daøilose.

Rezervypøetrvávajív oblasti mezilidskýchvztahù- v rodinách,mezi spoluobèany.
I do chovánínìkterých našich spoluobèanùsevetøelnešvartéto nemocné spo leènosti: hlavnì a• se mám dobøe,a• to stojí co chcef dámza to všechnof. Morálka,
svìdomí, skromnost,úcta k druhým - co toje? Nièehoa nikohosenebojím.
Již øímskýfilosof Senecaøekl

"

kde neplatí zákon, platí stud ".

Slováckémudroslovítaké praví: " dyž udìláš dobøedobytku,tož tì má rádo, negdy
•a aj olízne. Dyž udìláš dobøe lud'om, tož ti nadávajù a negdo •a aj kopne".

Vzpomeòmeobèasna tato rèení a chovejmesezodpovìdnìji k sobì i druhým
navzájem.

Pøestosevšichni mùžemes urèitou mírou radostia spokojenostiohlídnoutza konèícím rokem 1999.

JménemObecníhozastupitelstvaVám všemdìkuji za všechno,co jste dobrého
a prospìšného vykonali v rodinách,pro obec,pro spoleènost.

Jak probíhal veøejný a spoleèenskýživot v obci
Hodnì, hodnì dobréhoseopìt v letošnímroce udìlalo. Jak v úpravì obcetak i ve
spoleèenském
a kulturním životì, v prohloubeníduchovníhovztahu,ve zlepšenísousedskýchjednání.
Provádìla se úpravabudovy OBECNÍHO ÚØADU: zbudovánívstupníhozádveft \!èetnì položenínové podlahyz PVC, nová podlaha v kanceláøi,plynofikacecelé
budovy, zateplenístropuna pùdì. Na KOSTELE sv. Cyrila a Metodìje byla provedenaopra\!avnìjší omítky a následnì nový nátìr fasádylodi kostela. Pro snížení
únik--utepla byl zateplenstrop nad celým prostoremkostela. Od silnice po vstup na
Z\!onici se\)'budoval nový chodník ze zámkovédlažby. Od deš•ovýchsvodùbyly
položenybetonovéžlabovky,abyvoda nevteklado základùkostela.
Nároènou generální opravu prodìlala KAPLIÈKA v Nadhorkách, zasvìcená Nejsvìtìjšímu srdci Pánì. Ta byla postavena v roce 1940 a nebyla již dùstojným místem.
Nová støecha, nové omítky, oplechování, vymalování, nátìry oken a dveøí, nový
pøístupo\'Ýchodník, instalace 2 ks lavièek a pøedevším restaurace sochy Pána Ježíše:
to \'šechno se zde muselo provést. A pak ta nádherná sláva pøi znovuvysvìcení
kaplièky: prùvod obèanù s dechovou hudbou Boršièanka, velká úèast vìøících / i ze
sousedníchBoršic a Polešovic/, pøítomnost duchovního správce faráøeMilana Ryšánka a novoknìze Rudolfa Chmelaøe. Ocenìní za realizaci celkové opravy patøí paní
Brázdilové / za organizaci prací /, panu Hybnerovi / za obnovu sochy / a panu
Šoustkovi z Polešovic / za èistotu a výzdobu /.
Stejnì dùležité bylo provedení opravy èásti místní komunikace na Dolním konci
/podél garáže pí Závodové/, kde vlivem jízd tìžkých nákladních vozidel Zemìdìlského družstva došlo postupem èasu k protlaèení okrajù vozovky.

Zdaøilé kulturní akce:
Maškarníples, stavìní a kácenímáje, májová veselice,oslava 80 let založení
hasièskéhosboru,footbalovéutkání svobodnímládenci proti ženatýmpánùm/které
po nìkolika letechvyhráli ženatíf. 10. roèník pohárovésoutìžev požárnímsportu
" O pohárstarostysboru" byl opìt setkánímpøedníchhasièskýchdružstevnejen
z okresuUherskéHradištì f zvítìzilo družstvo Vlkoš u Kyjova/.
Slováckéhody s právem- dnesjiž význaènákulturní tradice probìhla ve dnech
2. a 3. øíjnaza úèasti 48 krojovaných.
Stárci starší - RomanBrázdil - Blanka Lesová
stárci mladší - Petr Vanda- Mirka Štìpková.
Mikulášskéodpolednenejen pro ty nejmenší,kterou pøipravujímladí tuèapštípodnikateléje další akcí, která svìdèí o soudržnostiobce.
Posledníakcí v tomto roce bude silvestrovskýveèer 1999 s oslavouzmìny
letopoètu.Pùlnoènímohòostrojempøivítámerok 2000 - rok dvoutisícího
narození

JežíšeKrista, rok pøípravyna vstupdo novéhotisíciletí. Buïme vdìèni , žejsme mezi
tìmi, kteøísi tuto významnouudálostmohouosobnì prožít.

Sociální dávky
Rozpoèetobcekaždoroènìobdrželod státudotaci na potøebysociálnì potøebných
obèanù. Ta byla vždy použjtak rozdìlení pro dùchodcepøedvánocemi. V dùsledku
špatných hospodáøských
výsledkù v pøedchozíchletechnemástátní pokladnadnes
kde brát a tato èástkabyla obcímzrušena.
Jednotlivépøípadysociálnì slabýchobèanùpo pøedloženípatøiènýchdokladù øeší
pro naši obecMìstský úøadVb.Hradištì. Mimo to místo sociální podporyOkresního
úøaduposkytujesociálnípnspìvk1'na bydlení, na dopravuna nezaopatøené
dìti pøi
nedosahovánístanoveného
koecifientuživotního minima.

Vznik regionù
Budoucí evropská situace pøedpokládádùslednoudecentralizacistátnísprávy.
Pøedstava
je, aby o územníchregionálníchproblémech serozhodovalopøímov dané
oblasti: školství,zdravotnictví,podnikatelskápodpora,rozvoj zemìdìlství. Udržení
venkovskéhoživota nemohourozhodovata øíditúøedníciz Prahy,ale odborníci z jednotlivých regionù.Tentotrendje v souladus principy Evropskéunie a novì pøijímané
zemì budoupodporoványve svémrozvoji. Podporasevšak poskytujepouzeoblastem
- regionùmnajejich zdùvodnìnépotøeby.Takže sdruženíobcí - mikroregion- mùže
na spoleènýzámìr obdržetpøíspìvekod EU.
Proto obec Tuèapyvstoupila do sdruženíobcí JihovýchodníMoravy f zahrnuje
pøihlášenéobceokresù Kromìøíž,UherskéHradištì, Vsetín, Zlín f a také do mikroregionuobcí se sídlemve St:Mìstì f zahrnuje24 obcí západnì od øekyMoravy f.

Územníplán obce
SnahouceléhoObecníhozastupitelstvaa urèitì i vìtšiny spoluobèanùje, aby se
našeobecpostupnì rozvijela a upravovalatak, abyjsme byli hrdi na to, že žijeme v
Tuèapech.To pøedpokládá
rozvoj v urèitém systému, sjasnou koncepcí,peèlivostía
dùkladnosti.
ObecTuèapyproto požádalao zpracováníbudoucíhorozvoje a tak byl vypracovánÚzemníplán obce. Ten vycházel z požadavkùvedeníobce, pøipominek
obèanù a hledisekživotního prostøedí,ochrany pùdniho fondu, zásadpožárnícha
hygienických.Smyslemúzemníhoplánuje zmapovánistávajícího stavu a zakresleni
budoucíchpøedstavna výstavbu, komunikace, inženýrskésítì, realizace zdravého
životního prostøedí. Zahrnujepøedstavu
èasovì asi 20 let a po schválení Obecnim
zastupitelstvemsestávásmìrným pro rozvoj obce.Schváleníprobìhlo dne 18.bøezna
1999.K nahlédnutíje na Obecnímúøadu.
V praxi to znamená,že nelzelibovolnì si zøizovatstavbyv územíobce,tím seza
bezpeèujepìkný vzhledobce, který pøispíváke spokojenémužití.

Hospodaøenís odpady
Každý obèanpøisvémživotì a èinnostivytváøíodpady, pøièemž sepøijejich
likvidaci chová podle vlastníhosvìdomí. Základnímzákonem života obèanské
spoleènostije, aby každý z náss~'rn životem neobtìžovalživot druhých. Vzniklé
odpadyje nutno likvidovat nezávadnìa bez obtìžování ostatních obèanù obce.
V souladuse zákonemo odpadechè. 125/l997je možnospalovatna volném prostranství suchérostlinné zbytky tak, aby tím neutrpìlo životní prostøedía také nebyli obtìžováni dýmem ostatníobèané.
V dùsledkuzvyšovánícen za nezávadnoulikvidaci odpadù, kterou provádí finna
O.T.R. a.s.UherskéHradištì seObecnízastupitelstvorozhodlo ke zmìnì zpùsobu
pøíspìvkuza odvoz domovníhoodpadu.Stávajícíèástkaza vydaný lístek se mìní na
úhraduza poèetèlenù domácnostiod 1.1.2000takto:
poèetèlenù domácnosti

2
3
4
5 a více

èástka
180,-Kè
260,-Kè
360,-Kè
430,-Kè
500,-Kè

Tento zpùsobpøedpokládá
disciplinu v platbách,protožetento nedoplatekza neplatièe musí uhradit ostatníobèanéobcenáslednýmzvýšenímpoplatkù.Je to spravedlivé ?
V prùbìhu I. ètvrtletí 2000 sebudeprovádìt shromažïovánívytøídìnýchodpadù
na" sbìrném dvoøe" I èástprostoruza budovoubýv. školy I. Bude sesbírat: vytøídìný papír I svázanýdo pravidelnýchbalíkù!, prázdnéautobaterie,vyøazenételevizo fY, použité záøivky. Tyto složky odpadùbudou shromažïovány v uzamèenémpøístøešku.Do velkoobjemovéhokontejneruseukládá pouzekovový odpad.Ostatníodpadymusíte zatím pøedávatv popelnicíchna svozovoufirmu. Dodržujteprosím re žim shromažïování odpadù.Jsoumezi námi jednotlivci, kteøímají snahuna " Sbìrný
dvùr" vyhodit vše,co jim domanesvìdèí I mrtví králící, umìlé hmoty, plechovky
s barvou, olejem a pod.1
Ukládání drobné stavební suti a zeminy je možnoprovádìt do prostorubývaléhoskladu Jednoty/ vedle fary /, ale pouzese s o u h I a sem starostyobce
nebojeho zástupkynì.Ti potom zodpovídajíza to, že sembude vyváženojenom to
co povolili a uloženona správnémmístì. Svévolnévyváženía sypánína rovnou upra

venouplochu sezakazuje.
Nerespektování
tohotonaøízení
je ukázkou" poøádku " a
falešnéhojednání. Tento režimje stanovenjiž po celý rok, pøestonìkteøí obèané
semvyvážejí / samozøejmìbez souhlasua tak, abyje nikdo nevidìli domovníodpad,
shnilou øepu,vylisovanémláto z hroznù,plastovéobaly, trávu ze zahrada pod.Vùbec
jim nevadí,že svýmjednáním nièí životní prostøedínejensobì, ale i všemostatním
slušnvmobèanùm-

Uvìdomte si všichni, že mít v obci legální prostorna drobnousu• má málol1erá
okolní obec.Ty potomvozí tuto su• za vysokouúplatu na Køížnécestynebovznikají
kolem obce hromad~..nepoøádku- èernéskládky.V pøípadì,že do prostorubývalé
prodejny sebudou\')vážet domovníodpadyje velké nebezpeèí,že pracovníci inspek
ce životního prostøedimohouuložit pokutu obci až do výše 100.000,- Kè a samozøejmì okamžitì uza\70U" skládku". Proèpotom mají ti poøádnítrpìt za lajdáctví a
nekázeònìkterých našichjednotlivcù?

Obecní znak a prapor
Projevemsamostatnostikaždéobcejsou mimo samostatnousprávui vlastní znaky.
Podle zákonao obcíchi obec Tuèapy pøedkládáParlamentuÈR ke schváleníS\'Ùj
vlastní znak a prapor,které zdùrazòují historii a pracovitostzdejšíholidu. Obecnízastupitelstvoná\Thyschválilodne 2.12.1999. / Samotné návrhy budou vyvìšeny u
zastávkyautobusupo dobu vánoèníchsvátkù./

Zámìr na rok 2000
Uplnì nová èísla\' popisu letopoètuby násvšechnymìla vést ke zlepšeníjednání
ve svémživotì, ve ,,'ztahuk bližnímu, sousedùm,známým,spoluobèanùm, k nové mu jednání .
Protožev naší obci neustáleklesápoèetobyvatel, pøedevšímnerozumným
V)'stìhovávánímrodin s malými dìtmi, je nutné utužovat soudržnostzùstávajících
obèanùa správnì pøijímatnovì pøistìhovaléobèany.
Nadálebudenutnédobrovolnì sezúèastòovata aktivnì pracovatna obecnícha
veøejnýchakcích.Vžd)rt'tímto zpùsobemudržujemeživot obce- nemùžemesepøece
zavøítk televizi a veøejn)'chod obcezajistí nìkdo jiný. " Èlovìk si nemástýskatna
dobu.Dobaje zlá, nužejsmetady, abychomji zlepšili". / T. Carlylu /
Vedení obceVás proto zve, aby jste se zúèastnili:
- maškarníples /22.1.2000/- poøádáSDH :
v mìsíci únoruchcemeprovéstbesedus dùchodci:
v mìsíci bøeznuuspoøádá
Svazzahrádkarupo dlouhých letech košt vína.
Podle poèasísezapoènes opravouvìže kostela, kde seprovedeopravavenkovní
omítky - nová fasáda. Pøedpokládáme
provedeníúpravy stávajícíhopohostinství,
které se rozdìlí a \ozniknezde samostatnýobchodpotravin a samostatnépohostinství. /Stávajícíobjek1pohostinstvívè. vestibulu a sociálníhozaøízeníOBEC kou pila od SD Jednota za 600 tis. Kè./
Stavìní máje, jeho kácenívèetnì taneènízábavyje již pro každý rok skoro samo-

zøejmostí.

Podle finanèníchprostøedkùsezaènes rekonstrukcímístní komunikacek zemìdìl ské farmì.
V mìsíci èervnuse uskuteèníhasièskápohárovásoutìž v požárnímsportu.První sobotu a nedìli v øíjnuprobìhnou Slováckéhody s právem.
A pøiblížísezávìr rok"u,kdy budemeslavit dvoutisícénarozeníSpasitele svìtaJežíškaa také pøechoddo nového3 tího tisíciletí.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Nejstarší obèané
paní Bartošíková Ludmila
paní Oharková Marie
pan Fryšták Matouš
pan Fryšták Josef
paní Hrobaøová Marie
paní Matoušková Anna
paní Šimíková Františka
paní Ma\íková Anna

è.p.83
Oøechov
è.p.47
è.p.102
è.p. 113
Modrá
è.p. 124
t.p.23

1.8. 93 let
2.10.
21.10.
12.9.
8.2.
13.3.
1.11.
10.12.

89
88
86
86
81
80
80

let
let
let
let
let
let
let

Narozen
Elisová Klára
Krsièka Tadeáš

è.p.129
è.p.104

Zemøelí
pan Svoboda Štìpán è.p. 73
paní Karlíková Ludmila è.p. 70
pan Bartoò Jan
è.p. 12

pan ZapletalJaroslav è.p. 117

ve vìku
ve vìku
ve vìku
ve vìku

74 let
73 let
88 let
59 let

Pø hlášení
pan Kuhne Josef I s manželkou Alenou a dcerou Alenou I na è.p. 45
sl. Válková Dalila a pan Bachùrek Vladimír na è.p. 59
sl. Chrástková Jana na è.p. 27

Odstìhovaní
paní Hiklová Radka z è.p. 76 do Boršic
pan Kratina Pavel! s manželkou Markétou, synem Davidem a Patrikem a dcerou
Markétou ! na Salaš
pan Šácha Miroslav ! s manželkou Annou, synem Tomášem a dcerou Monikou !
do Zlechova

Svatby
51.Radka Kawuloková, Tuèapy È. 76 - pan Karel Hikl, Boršice 395

Tøíkrálová sbírka 2000

cizímu, nemocnému

nemocného

cizího,

hladového,

kohokoliv

na

vztahují

se

Cílem této sbírky je spoleènì s Tøemi králi pomoci svými dary onomu hladovému,
která

slovy,

" Nebo• jsem mìl hlad a dali jste mi najíst,
mìl jsem žízeò a dali jste mi napít,
byl jsem "cizí" a ujali jste se mì,
Mat. 25,35 - 36
- velká hloubka a prostor pro rozjímání a následné pouèení se skrývá za Kristovými

Sbírka je urèena pro pomoc lidem v nouzi, k podpoøe chu

-

dých poèetných rodin, dìtí bez rodièù, matek v nouzi, starých a opuštìných lidí,
uprchlíkù
, aje tøeba podpory celé spoleènosti, u nás všech domácností.Protože
získané dary budou použity pro vìøící i nevìøící, bez rozdílu pleti a rasy, bude oslovena celá spoleènost.
Sbírku pro potøeby Charity organizuje arcibiskupství olomoucké. Finanèní dary máte možnost pøedat do zapeèetìné pokladnice v nedìli dne 2. ledna 2000 na Obecním
úøadu v Tuèapech v dobì od 10.00 do 12.00 hod. Ty domácnosti, které nebudou moci
z jakéhokoliv dùvodu pøíspìvek pøedat, budou osobnì navštíveny \'e ètvrtek dne 6.1.

Otevømesvá srdce rodinám v nouzi, trpícím na celém svìtì
WWWWWWWWWWWWWWWW~W~W~~~WW~~~WWW~WYW~WWY~WYWWW~~Y~~~~W~~~~~WW~WWY~~~~~~~~~~~~~w~~~~~~yy~,

Pro blížící se radostnouvánoènídobu Vám pøejemejejí krásnéa š•astnéprožití.
ZvemeVás všechnyna spoleèný SILVESTROVSKÝ VEÈER 1999. Tìm,
kteøíjste si zajistili nústenkypøipomínám,že se sejdeme v 18.00hod. na spoleèném
podìkování za celý rok. Všechnyostatní/ opravduvšechny/ zvemena oslavuzmìny
letopoètuve 23.45hod. do k-ulturníhosálu/ Novoroènípøípitek!a následnì svìtelný
ohòostroj. Pøijïte, poèítámes Vámi!
Do blížícího senovéhoroku 2000všemnašim obèanùmpøejemeradosta pohodu
ze života, hodnì zdraví, osobnía pracovníúspìchy.
Pøispìjmek další soudržnostinašehoobecníhospoleèenství- a• senám v Tuèapech žije lépea spokojenì.
Mír, pokoj Vám, a• Vás láskavšudeprovází,
Mír, pokoj Vám, pøátelstvía• Vám nikdy neschází.
Podejteruku, a• staréhrùzy zmizí, pootevøtesrdce,
a• závistje Vám cizí !
Mír, pokoj Vám.
HranèíkFrantišek
starostaobce
V Tuèapech: prosinec1999
BrázdilováAlena
zástupkynì starosty

SEZNAM TELEFONNíCH ÚÈASTNíKU

OBCE TUÈAPY
Brázdil Cyril
127
Elis Petr st.
78
E/is Petr ml.
129
Elis Radek
17
Fryšták Richard
31
Fryšták Miroslav
7
Fryštáková Zuzana
3S
Fryštáková Filomena
9S
Fryštáková Ludmila
27
Farma I Brázdilová Alena I
Gabrlík Josef
126
Gajdoš Zdenìk
57
G.B.Z. Ipùvodnì obchol
10
Hranèík František
44
Hybner Pavel
79
Hu/inová Olga
8
Janíková Vlasta
28
Kadavý Alfréd
53
Kawulok Vladimír
76
Koželuhová Rùžena
112
Krsièka Josef
104
KøivaFrantišek
46
Kuèík František
97
Lesa Stanislav
13
Mrkusová Anna
43
Martínek Jan
98
Mokráš Stanislav
73
Obecní úøad
30
Obchod Tuèapy
Pelikán Karel
107
Petrù František
15
Rožek Zdenìk
66
Rezek Bronislav
12
Rezek František
34
Staufèík František
87
Stodùlka Jiøí
33
Struhelka lškola!
86
Šácha Zdenìk
102
Šedý Lubomír
3
Šmitová Ludmila
101
Ta•ák Tomáš
40
Vanda František
82
Vanda Miroslav
120
Valenta Zdenìk
41
Vaculík František
14
Závodová Marie
71
Zboøil František
88
Zboøil Josef
116
Zlámalík Josef
64
Zelinka Josef
65

593883
593956
593934
503086
593960
593941
593964
593345
593946
593322
593354
593945
503333
593937
593943
593952
503090
593933
593942
593313
593961
593954
593963
593383
593950
593349
503084
593362
503091
593344
503087
593951
593947
593955
593957
593265
593936
593372
593944
593953
593948
593959
593940
593935
50308S
59335~
59394~
59327E
59393f
50305~

Dùležitá telefonní èísla
Hasièi
Záchranná služba
Policie - tísòové volání
Policie Buchlovice
MUDr Ta/aš Polešovice
Nedakonice
MUDr Koseèek Polešovice
MUDr Janèaøová
zubní
MUDr Venclík Zdenìk zubní
Pošta Boršice
Pošta Polešovice
Nemocnice - spojovatelka
Lékaøská pohotovostní služba
Sanitka
Fara Boršice
Poruchy sítì elektro
Poruchy VODOVQD

150
155
158
593333
593285
593812
593222
593108
593200
501101
593101
529111
552555
552444
501147
552871
535111
552137
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pøíprava a grilovánf
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cca 45 minut, na osobu asi 750 kalorIE

400g nwuk)'. 175 g ma'b'arínu
pro 4 osoby 1. Vykuchané psnuhy omyjeme a osušíme.
135 ml mléka. 3 vejce. 1 bílek, sùl
4 vykuchan{ pstruzi Cerstvý smetanový sýr roZfiÚcháme se
špetka cukJ"ll.150 g cibule
200g è~rstvéhosoli,èerstvìmletousmìsipepøt"1,pro100 g slaniny.1 kg hub.1 lžícemouky
sm~tanovéhoS)'ra vensáJským koøenlm a hoøèici.
150 J: zakysané~lany. 50 g strouho I sùl. smis 4 - 6 p~pøù Sýrovým krémem pstruhy nap~.
,,~.
emenlálu, ~p;; lil sovazku
, lžièka prov~nsálské- 2. Oloupeme a jemnì posekáme èes:-:
ho koøen{,1 lžièka nek a ušlehámes olejem, solí, èerstv! sek. majoránk); I)mián, 1 žloutek
1. Mouku. margarín. 125 ml mléka.
hoøèic~,2 stroutky mletou smìsI pepøil, sekanými bylinI vejce. bílek, sùl a cukr uhnìteme a neè~sneku,6 lžic ol~j~ lcami a mletou paprikou.
cháme cJùadit. Cibuli a slaninu nakrájílž{c~ smisi sekaných 3. Ochuceným olejem poløe~ po obou
me na kostièl.-y.Slaninu rozpustlrne a cibylin~k. 1/2 lžicAy stranáchpstruhy,položíme je na rošt a pod
buli na ní zesklovaIÍme. Pøidámeroz.kráml~té papri(y nìj postavíme pekáè. Peèe~ pod grilem
jené houby a podusime je. Posypeme
petrielka asi] 5 min., obèaspotíráme olejem. Na tal.íøích ...,
moukou a vychladíme.
a plátky citronu pokapeme hotové pstruhy zachyceným olejem
:!. Smetanu, 2 vejce a sýr promícháme.
na ozdobu a oroobíme je SIÚtkamipetIžell.-y a plátky citronu.
owlime a opepøíme.S bylin1:anùpøidámek houbám. Vymaštìnouformu vyložíme2/3 tìsta, okraje nechámepøeènívat.
uøerozk~e nakousNaplníme houbovou smìsí. Pøil1'yjeme
pøíprava cca 15 minut, na osobu asi 810 kalorií
ky,
pøidáme lžíci škrozbývajícím tìstem. Uprostøedvypíchnebu, ušlehané vejce a dobøe
pro 4 osoby 1. Vepøové
øízkyomyjemepod studenou
v(
me otVor. Ozdobírre zbytky tìsta.
8 òzkU (po 100g) dou,osušíme
a na stranìproøízneme
kapsu
~~.Troubu pøedehøejemena 200 °C.
promícháme. Smìs dáme na
Ro7!lehámežloutek s mlékem a paštiku
sùl. pepø Osolíme a opepøíme.
rozpálený omastek. Když je
1 trojúhelnlK nivy 2. Nivu rozkrojíme na 8 ~tejnì ~illl)'ch
potøeme.Peèeme75 min.. nechámetr0maso bílé, pøidáme sùl, drcev celku (asi 250 g) plátkù a každý obalímeplátkem šunky. ;.
chu vychladnout a podávámeve formì.
ný èesnek a na koleèka nakrá.
,--- - 8 plátkù šunky 3. Takto pøípravenésýry zasunemedo kajenou cibuli.
4liíce oleje pes ve vepøovýchplátcícha pomocí párá- \
400 g kuøecí prsa

;:..
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,~

-

...,
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O g škrobuNaturamyl

200g cibule
1 dl oleje
1 vejce

pali~ka
~esneku
sùl

-

-

Plnìné

Z

uvaøenér}'žeupravíme
na talíøi kruh, do kterého vložíme hotové maso.
Jakopøílohamùžebýt okurka, nakládanéhouby nebo
zelenina.

k-;;;-

vepøové

200g koktejlovýchtek dobøe
uzavøeme.
rajèat 4. Ve velké pánvi rozehøejeme
olej a maso
na nìm po obou stranách opékáme asi
4 nùn.Vyjmemea udržujemtv teple.
S. Koktejlová rajèataomyjemea 2 min. pe,'
me na vypeèenémtuL"U.Upravíme na ta!!
s vepøovýmikapsamia ozdobímelístky pel
želky. Jako pøílohupodávámeširoké nudle.

.

asi na 35 kouskù 1. Osolenou vodu
1 l!ièka soli (500 ml) uvedeI bal. vanilkol'éhocukru me do
330 g hrubénebo Hrnec .sejme-'
pøíprava cca 40 minut, na osobu asi 390 kalorií
polohrubémouky me:.
pro 4 osoby 1. Masoomyjeme.osušímea nakrájímena tenké 1 kgfrirovacího ruku Prosátou mou400g krùtích prsíèek nudlièky.Cibuli oloupemea nadrobno
pokrájíme.
150g èokolády ku s vanilko1 cibule 2ampionyoèistímea nakrájimena tenképlátky.i
na vaøení vým cukremnasy: "c-~.
250 g f.ampionù Pett"Želku
jemnì posekáme.
peme
dovodyaelektric.
1/2svazkupetrielky 2. V pánvi rozehøejeme
másloa na nìm
kým hnìtaèem promísímedo øídkéhotìsta. T,
2 llice másla všechstranopeèemenudlièkykrùtího I
pro mlsnéjazýÈky:
pøíkryjeme utìrkou a nechámevychladnout
po 250 mJsuchého vyjmemea udržujemev teple.
Ponoøtekonce peèi- vlažna.
sherrya bz1éhovína 3. Na vypeèenémtuku zesklovatímecibuli.
va do bílé èokoládo- 2. Pak tìsto naplnímedo cukráøského
sáèkus hl
sladkápaprika, pepø Pøidáme
žampionya spoleènìpodusíme.
vé polevy a posypte dicovým otvorema nasth'káme
do tvaru vlnek na
worcesterskáomáèka 4. Zalijemej~ sherry.~bílým víne~ pov~e. ~ nasekanými pistácichyòskoumøížku.Fritovacítuk ohøejeme
na 175

Krlltí l"agzl
se žampiony
,

;,

>--

aby se tekunna svaøila na poloVInu. Osolíme. emi nebo mandlovýopepøíme.okoøeníme paprikou a worcesterskou mi lupínky.
omáèkou. pøípadnì dochutímevegetou.aromatem,
-:-nebo podravkou a nechámepøejít varem. Pøidáme
nudlièky masa a krátce ohøejeme.

pøípravacca 40 minut

1 kousekasi 185kalorií

SmaŽe11ý
kvìták

-

~--

~~~l~J\
J.IJ-1-~JJ
~.!J;J-1-~~1
cibule: éterické oleje preVe"ltivnì pùsobí proti
-~ infekcím, snižují krevnf tlak

a hladinu tukù v krvi; zinek zpevòuje vaziva a stìny cév
trnky: tøísIovinya hoøèinyèistí moèoV)Í mìchýø a ledviny; vitamin C
mobilizuje obranné SIlyorganismu
celer: V)Náže'"lásmìs všech vitaminù skupiny 8 je základní výživou
pro mozek a nerV)': drasJlK~
na odvodòovániorganismu
šip"y: rekordni obsah vitaminu C stejnì jako velké množství beta-karotenu
chrání pøed ~i
z nad1lazení a pùsobí proti jedùm z okolí
kapusta: vjákrW"r)'povzbuzují èinnost støev a pomáhají srdci; silice

s- ~

síy zbavuporganislnus
jedùa pùsobína uvolòováni
hlenù
-

-

V pivním tìstíèku

pøíprava cca 40 minut, na osobu asi 410 kalorií

pro 4 oaob1 1. Kvìták oèistíme.rozdìlímena stejnì I
1 kvìták ri1žièkya omyjemeve studenévodì. Králc.
slil vaøímev osolené vodì, vyjmt:rne dìrov;.
2 lžícecitronovéš•dvy sbìraèkoua nechámedobøeokapat.Pokap
100g mouky citronovou š•ávoua nechámezhruba 10 u.
30 g strouhotvrdého táhnout.
sýra 2. Smíchámemouku, sýr. karí a trochu
1/2 lžièkykarí Pøimíchámežloutek. mléko a pivo. Ušle!:
1 žloutek tuhý sníh a pøidámedo tìsta.
1 lžícerozpuštìného 3. Rozehøejemefritovací hrnec na 180
másla Rùžièky kvìtáku postupnì obalíme v tìst
175ml piva a na horkém tuku dozlatovausmažíme,
2 bílky 4. Kvìták. vyjmemez tuku a nechámej.:j ,
rukna vymašrìní pat na papírové utìrce. Podávámes tatar'
formy nebobéarnskouomáèkou.

Ukázky
a,te1iéru.

umì1ecké

práce

KERAMIKA

p.

Pavla

Hybnera.

