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Naše obec
Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si
projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát. Vánoce jsou také
pro nás krátkou zastávkou v urychleném světě. Přijímáme je jako zaslouženou
odměnu za vykonanou práci. Máme radost z toho, co se nám podařilo, ale také
přemýšlíme, co bychom chtěli ve svém dalším životě zlepšit.
Také v životě naší obce se mnohé událo – dobré i to horší. Některé plánované akce se nám podařilo uskutečnit, jiné se musely z finančních důvodů odložit
(převážně nepřiznání dotace).
Největší akcí, co se finančních nákladů týká, byly letos opravy na sokolovně.
Firmami byla provedena výměna oken na části objektu a postavena pergola před
sokolovnou, celkem za částku 141.500,– Kč. Vlastními pracovníky obce bylo provedeno zateplení, fasáda a barvení za částku na materiál ve výši 45.600,– Kč. Dále
byla na sokolovně provedena oprava topení na sále a v pohostinství za 19.800,– Kč.
Další akcí byla asfaltová úprava nejnutnějších úseků vozovek. Tato byla provedena firmou a stála 135.000,– Kč.
Vlastními pracovníky obec vybudovala 70m nových a opravila 95 m povrchu
ostatních chodníků za částku 65.900,– Kč.
Další akcí byly opravy na Obecním úřadě. Byly opraveny parkety a vybavena
kancelář nábytkem, vybudováno sociální zařízení a nahozeny prostory sklepa na
OU, opraveny rozvody vody, celkem za částku 92.100,– Kč.
Dále byl firmou a vlastními pracovníky vybudován vodovod na „starý hřbitov“ za částku 10.000,– Kč
Na opravdu kostela sv.Václava přispěla obec částkou 100.000,– Kč.
Na běžný provoz vodovodu obec vynaložila 102.000,– Kč bez nákladů na energii. V letošním roce jsme navíc řešili opravu vrtu, která stála obec 75.000,– Kč.
Za svoz komunálního odpadu, bioodpadu a nebezpečného odpadu obec vynaložila 240.800,– Kč.
Byla vypracována studie proveditelnosti a projekt DUR na akci „Přírodě blízká protipovodňová opatření na vodním toku Kyjovka“ celkem za 465.530,– Kč.
Na tuto akci byla přiznána dotace ve výši 369.340,– Kč.
Byl dokončen projekt na multifunkční hřiště s umělým povrchem a zadáno
vypracování projektu na budovu pro volnočasové využití.
Obec je zapojena do projektu protipovodňové ochrany obcí pod přehradou
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Koryčany, týkající se vybudování bezdrátového rozhlasu a informačního systému
pro obyvatele. Tato akce se měla začít realizovat na podzim letošního roku, z důvodů administrace byla přesunuta na květen příštího roku.
Byla též předložena studie na přeložení autobusové zastávky u Obecního úřadu. Z důvodů připomínkového řízení policie ČR a odboru dopravy je tento problém nadále v řešení.
Obec podala žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení.
Tato dotace nám nebyla přiznána, proto se zastupitelstvo rozhodlo řešit tento
problém postupně, počínaje příštím rokem.
V oblasti požární ochrany byly pořízeny pracovní oděvy a obuv pro zásahovou
jednotku SDH za 16.700,– Kč. Na tuto investici přispěl Jihomoravský kraj částkou 10.000,– Kč.
Obec se zapojuje i do kulturních a sportovních akcí. Pro TJ Sokol byl zakoupen stůl na stolní tenis a byla provedena úprava terénu u tenisového hřiště za cca
7.800,– Kč bez nákladů na práci.
Byl uspořádán „Běh o velikonočního beránka“ pro děti. Sboru dobrovolných
hasičů byl poukázán příspěvek ve výši 10.000,– Kč na uspořádání krojovaných
Václavských hodů. Obec též finančně přispívá na různé akce, které pořádají ostatní spolky pro děti a mládež.
Dovolte mi tímto, abych poděkoval zastupitelům a občanům, kteří se podíleli
v tomto roce na práci pro naši obec.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál i jménem zastupitelů obce
krásné, štědré a láskyplné vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších.
Našim dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našli to, co si přáli. A když
se s vánočními svátky pomalu blížíme i k oslavám Nového roku, dovolte, abych
Vám z celého srdce popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnosti.
Ať je rok 2014 rokem plným radostných chvil a splněných snů.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Antonín Hroza
starosta obce
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Upozornění

Kulturní akce v obci

 Novinky v platbě za komunální odpad
Dne 29. 4. 2013 nabyla účinnosti nová Vyhláška obce Nemotice č.1/2013,
o odpadech.
- Sazba poplatku činí 550,– splatnost do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
- úleva ve výši 100,– se poskytuje čtvrtému a dalšímu členu domácnosti.
- osvobozeni od poplatku jsou: děti do 1 roku věku
		 osoby starší 80 let

KROJOVANÉ HODY 2013

 Svozy odpadů
Svoz komunálního odpadu bude celoročně 1x za 14dní, v průběhu vánočních
svátků bude svoz zachován.
Termíny svozu bioodpadu budou řešeny s firmou Respono, a.s. a budou oznámeny v příštím roce.

-

Ostatní platby obci Nemotice
poplatek za psa - 1 pes = 100,– Kč,
každý další pes = 150,– Kč
vodné – 20,– za 1m3
nájemné vodoměr – 276,– Kč za kalendářní rok
stočné – dle jednotlivých smluv s občany

 Platba poplatků
Poplatky je možné přijít zaplatit od 20. 1. 2013 v úřední dny na pokladnu obce
nebo je zaplatit bankovním převodem na účet obce č. 5423731/0100. V takovém
případě je nutné nás informovat o zadané transakci tak, aby byla platba námi
správně identifikována.

Přichází opět podzim a s ním i příprava na místní Svatováclavské hody. Tak, jako
loni, se místní chasa, rozhodla vystoupit a zatančit Moravskou besedu. Přípravy
probíhaly pod vedením Martiny Staňkové a Aleny Elšíkové. Nezahálely ani místní ženy, které nacvičovaly lidové písně a tance, pod vedením Martiny Paulíkové
a Magdy Sedláčkové. Také musím prozradit, že některé místní ženy si i letos své
kroje zhotovily samy. Potěšily nás také děti, které předvedly hudební vystoupení
lidových písní a tanců. Ráda bych zmínila sólový zpěv některých dívek - Kláry
Paulíkové, Alžběty Hrozové a Magdalény Učňové. Sraz všech krojovaných účastníků byl u Sokolovny Antonína Procházky. Hody byly zahájeny žádáním práva
o povolení hodů, vystoupily děti se svým programem a následovalo zaplétání
máje. Krojovaný průvod prošel obcí Nemotice za doprovodu dechové muziky
Svatobořáci a pokračoval do Obecního domu ve Snovídkách, kde chasa za hojné
účasti místních obyvatel zatančila Moravskou besedu a děti předvedly své vystoupení. Obec Snovídky přichystala pro krojované účastníky malé občerstvení.
Večer následovala taneční hodová zábava, jejímž slavnostním zahájením bylo
předtančení Moravské besedy za doprovodu mladé dechové muziky Svatobořáci.
Přestávky vyplňovaly ženy zpěvem lidových písní a tanců. Místní Sokolovna byla
naplněna do posledního místa. Krásný sobotní večer si prožili nejen krojovaní,
ale i místní a přespolní občané. V neděli proběhlo netradiční, ale opravdu netradiční, rozplétání a kácení máje, za doprovodu cimbálové muziky pod vedením
Vladimíra Sedláčka. Poděkování patří určitě všem, kteří se na přípravě hodů podíleli, a také paní Zuzaně Vránové za její výstavu obrazů a panu Karlu Kovalovi
za výstavu fotek.
				

Blanka Holubová

 Místní knihovna
Byla provedena digitalizace knihovny, katalog knih si můžete prohlédnout na
http://www.library.sk/arl-vy/cs/index/?src=vy_un_cat-31.
Od 15. 12. 2013 do 4. 1. 2014 bude knihovna uzavřena.
Půjčovat se bude od 5. 1. 2014.
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SETKÁNÍ SENIORŮ 2013
Již tradičně uspořádaly obecní úřady Nemotice a Snovídky společné setkání
pro seniory. V letošním roce se akce konala v Nemoticích na Sokolovně v pátek
29. 11. a zúčastnilo se jí asi 90 lidí. Po přivítání přítomných starosty obou obcí
mohla začít zábava.
Připraven byl vyzdobený sál, bohaté občerstvení i tombola. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu obrazů paní Vránové, výšivek paní Vitoulové a dobových
fotografií ze sbírky pana Kovala.
K tanci i poslechu celé odpoledne hrál a zpíval pan Vladimír Vrána s kapelou,
svá vystoupení předvedly děti ze Snovídek a z Nemotic i nemotický pěvecký sbor
s pásmem lidových písní.
Nakonec byly rozdány ceny z tomboly a lidé se pomalu rozcházeli s pocitem
hezky prožitého odpoledne.

							 Michal Učeň
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Z činnosti
DIVADELNÍ SPOLEČNOST V JUBILEJNÍM ROCE 2013
Málokdo ví (ba ani věrní členové), že divadelní společnost „Tři z jedné“ oslavila v letošním roce malé jubileum a to 20 let od svého založení. V roce 1993 poprvé stanuli na prknech, co znamenají svět, tehdy dvanácti, třináctiletí: Michael
Korbička jako král, Renata Tycová a Magda Sedláčková jako princezny, Miriam
Elznerová jako Maruška, Radek Zálesák jako myslivec, Lenka Drápalová jako kuchařka, Petr Paul jako rádce a Kateřina Puklová jako královna lesa. Pohádka se
jmenovala SŮL NAD ZLATO a pro velký úspěch se hrála třikrát. Koho by tehdy
napadlo, že některé bude bavit - bavit lidi ještě ve třiceti. Divadelní společností prošlo na 150 herců. Nejmladší herečkou byla dvouletá Michaela Horká ml.
a nejstarším hercem je Vilém Mlejnek. Doufejme, že už brzy rozšíří řady společnosti nemotické děti, kvůli kterým „Tři z jedné“ vznikla.
Letošní rok jsme zahájili v neděli 3. března MAŠKARÁKEM NA DIVOKÉM
ZÁPADĚ. Sokolovna se hemžila pomalovanými rudochy a ozbrojenými kovboji. Nechyběly sličné kovbojky a jiné originální masky. Odborná porota ocenila
nejpovedenější: myšku Miney, tygra, čarodějnici, piráta, prince a orientální tanečnici. Program se odvíjel v indiánském duchu, sám náčelník Apačů – Vinetou
vyzkoušel svoji hbitost v různých disciplínách. A byl dokonce tak galantní, že vyzval ke country tanci kovbojku. Dětem se nejvíce líbily soutěže ve střelbě z malé
kuše a jízda na bujném mustangovi. Tatínci a některé odvážné maminky závodili
v popíjení ohnivé vody. V tobole se objevily zajímavé ceny od štědrých sponzorů.
Divadlo se hrálo 17. března. Naše divadelní společnost si připravila hned dvě
pohádky. První byla pohádka K. J. Erbena HRNEČKU, VAŘ. V pohádce se děti
dozvěděly, že nemusejí večeřet jen párky nebo salám a že taková krupičná kaše
může být kouzelná. I když nakonec se ukázalo, že všeho moc škodí. Druhá pohádka BOUDO, BUDKO se nesla v duchu televizní soutěže Star dance. Myška Hryzalka vytáhla na čaču jednoho z diváků, žabka Kuňkalka si zahopsala na sambu,
zajíček Ušáček skotačil na skočnou polku, šnek Bárek se ploužil na tango a medvěd Huňáč Fuňáč zadupal na paso doble. I když pohádka skončila rozbořenou
budkou, zvířátka se zachránila. Děti byly spokojené a pěkně od plic se zasmáli
i někteří rodiče.
Čarodějnice se u nás pálily až 4. května. V ostatních vesnicích už sice hořely
hranice na konci dubna, ale my jsme si užili čarodějnice i v květnu. Vatra byla
vysoká a divá žena na ní měla zápaďácké tričko. Ostatní čarodějnice i obyčejní
smrtelníci se zapojili do soutěží: lovení pitíček, zametání pavouků a obtížného
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hmyzu, hod koštětem do dálky, pojídání rozličné nohaté havěti. I když se všichni
přišli podívat, koho to letos upálí (kandidátek by prý bylo dost), přece se všichni
těšili na opečený špekáček s hořčicí nebo kečupem. Světoznámý čaroděj Harry
Potter opět nedorazil, uvidíme příští rok.
Na den dětí se letos těšili děti i dospělí. Každý si mohl přijít na své při CESTĚ
KOLEM SVĚTA v neděli 2. června. Netrvala sice 80 dní a procházelo se pouze
Nemoticemi, ale návštěvníci se mohli projet na skutečném koni pod dohledem
blonďatého indiána. Kovbojky je naučily potřebným dovednostem k životu na
Divokém západě. Pod dohledem temperamentních Španělek si vyzkoušeli torero.
Na mostě přes Kyjovku je přepadli piráti. Nebyli to však zlí piráti. Půjčili dětem
mapu pirátského pokladu a děti si mohly odnést zlatý peníz a jednu plnou pirátskou láhev. Čeho? – To neprozradím. Na Havaji si procvičili rytmus. V Rusku
„razgavaríli“ s rodilou Ruskou. Naštěstí byla po ruce milá Nastěnka v roli překladatelky. U všeho asistoval vlk, který ne a ne chytit zajíce. Co se dá dělat? Zajíc
nepočká. Za kapličkou se letos usadily černošky z Afriky a potřebovaly poradit,
která zvířata jsou africká a která naše domácí. Slona by jako domácího mazlíčka
chtěl doma málokdo. Cestou bylo možné zastavit se ve vietnamské vesnici a zakoupit si levné oděvy. Na kopci u statku zápasily děti se zápasníkem SUMO a půvabná gejša učila všechny používat dřevěné hůlky k jídlu. Cesta končila v moravské vesnici u babky s dědkem, kterým se urodilo hodně jablek. Babka napekla
dětem koláče a dědek, který raději maso, rozdával poukazy na špekáček. Celé
odpoledne zakončili hasiči se svou Kačou. Jízda v téměř historickém voze má
každý rok obrovský úspěch.
Členové divadelní společnosti se také podíleli na přípravě krojovaných hodů
a nácviku vystoupení na setkání důchodců. Každoročně v srpnu přijímá „Tři
z jedné“ pozvání zahrát pohádku na Zahradní slavnosti v Milonicích, tentokráte
to byla TŘI PRASÁTKA. V příštím roce se mohou diváci těšit na dětský maškarní
ples, dvě krátké pohádky a pohádkový les.
					

Martina Paulíková
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SDH NEMOTICE

TJ SOKOL NEMOTICE

Rok 2013 byl započat hodnotící Výroční Valnou hromadou, které se zúčastnilo 25 členů, 5 hostů a zástupce OSH.
K 1. lednu 2013 evidovala naše organizace 46 členů – 6 žen, 36 mužů a 4 děti.
V letošním roce se naše řady rozrostly o další 3 členy.
V únoru jsme uspořádali za účasti našich žen ostatkový průvod obcí. Není to
jen tradice, ale pro organizaci je to i zdroj financí. Zde se nám podařilo vybrat asi
3.000 Kč.
Na jaře též proběhl sběr železného šrotu, jehož hodnota činila 10.619 Kč.
Tímto bychom chtěli poděkovat našim spoluobčanům za spolupráci.
Na konci března se uskutečnila malá kopaná za účasti pouze dvou družstev.
V Mouchnicích dne 8. června proběhlo okrskové kolo soutěže v požárním sportu
za účasti Nemotic, Snovídek a Mouchnic. Jako již tradičně jsme se umístili na 1.
místě.
Ve spolupráci s divadelní společností Tři z jedné a OÚ Nemotice, proběhl za
vydařeného počasí a hojné účasti dětský den - Cesta kolem světa.
19.–21. 7. se někteří naši členové zúčastnili oslav - 110. výročí SDH Snovídky.
V rámci Svatováclavských hodů proběhl zápas v kopané mezi družstvy „ starých pánů“ Nemotice a Bučovice. Naši borci v tomto zápase neuspěli. Jako každoročně se konal hodový průvod obcí a večer zábava s dechovou hudbou Svatobořáci. Hostů na této akci bylo více než dost, za což jsme velice rádi.
Letošní rok zakončíme Výroční valnou hromadou, která se uskuteční 5. ledna 2014. A poté začneme s přípravou oslav - 115. výročí založení sboru. Ty proběhnou 21. - 22. června 2014 a již nyní jste všichni srdečně zváni.
Klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů do nového roku Vám přeje
SDH Nemotice.

Vážení spoluobčané, aktivity Sokola byly v letošním roce podobné jako
v roce 2013. Zájem občanů o využívání kurtů je minimální. Přes všechny výzvy
ke spolupráci i přes nabídku dlouhodobého zapůjčení klíčů se nikdo neozval.
Není smutné to, že starost o kurty spočívá na několika málo lidech jako to, že tak
málo lidí jakýmkoliv způsobem sportuje. Vyzývám vás znovu k tomu, abyste zvážili své možnosti a případně začali kurty využívat. Jedna skupina lidí zde v neděli
pravidelně hraje nohejbal a náhodní návštěvníci tenis. Jinak jsou kurty převážně
volné. Považuji za velké štěstí, že se nám přes velké potíže podařilo udržet zimní
hru florbalu starších pánů v sokolovně.
Pokud jde o technické úpravy sportoviště, druhý kurt letos dostal nový šotolinový povrch a tyče. Lze ho nyní využít na nohejbal, badminton, volejbal, případně i malou kopanou. V plánu je stále koš na košíkovou. Bohužel na opravu oplocení letos nedošlo. Zřejmě v rámci renovace kostela se obec postarala o srovnání
travnatých pozemků v okolí kurtů. Tím vzniklo velmi hezké prostranství, které
lze využít k pohybu.
Pokud by došlo ke znatelné obnově činnosti sokola, bylo by možné uvažovat
i o větších investicích. Bylo by však rovněž nezbytné obnovit stanovy a především
členskou základnu. To jsou minimální podmínky nutné k získání naprosté většiny dotačních titulů. Sokol sám nemá řadu let žádné příjmy z ČSTV. Z pokladny
se hradily a budou nadále hradit pouze náklady na elektřinu - bez čerpadla jsou
kurty nepoužitelné. Žádal jsem obec, aby alespoň polovina peněz z hazardu, které
pan exministr Kalousek v rámci případu Sazka sebral ČSTV a předal do rozpočtu
obcí, byla každoročně převedena na účet sokola - bylo by to asi10 tis. Kč. Žádosti
nebylo vyhověno. Milí spoluobčané, je na každém z vás, jak se bude sportovat
v naší obci. Nikdo nejsme neomylní. Pokud něco dělám špatně, přijďte mi to říct.
Zpětná vazba je důležitá. Buď to napravím, nebo funkci rád předám.
Rád bych ještě poděkoval všem, kdo v Nemoticích sportují nebo sport podporují. Těm, kteří pomáhají a nepřestávají věřit, že pohyb přináší radost a zdraví. Milí
spoluobčané, přeju vám do nového roku štěstí a pevné zdraví. Ostatní je na nás.

				

Luděk Machálek
starosta SDH

Čestmír Drašar
za TJ Sokol Nemotice
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Zprávy z farnosti nemotické
Vážení občané, bratři a sestry,
doba adventu pomalu končí a nezadržitelně se blíží doba vánoční a konec
roku 2013. A určitě je čas nějakým způsobem zhodnotit naše dosavadní jednání.
V měsíci lednu proběhla Tříkrálová sbírka, která bude probíhat i v následujícím
roce. Děti z Nemotic se do Tříkrálové sbírky zapojily už potřetí. V kostýmech Tří
králů, s korunami na hlavách a krásnou koledou na rtech se vydaly koledovat.
Doprovázeli je rodiče, kteří měli pověření od Charity. Za pěkně zazpívanou koledu dostaly děti příspěvek do kasičky a mnohdy i nějakou sladkost. V letošním
roce se vybralo 8.927 Kč.
S velkým ohlasem se setkalo také naše Setkání s lidovou písní, které jsme
uspořádali v měsíci květnu. Výtěžek z celého koncertu byl věnován na opravy
kostela. Kromě místního Smíšeného sboru při kostele sv. Václava, se vystoupení konalo za přispění cimbálové muziky CimBaHo z Bučovic a Mateřské školy
z Mouchnic.
Po celý minulý rok probíhala příprava na tu nejdůležitější událost - opravu fasády
a okolí nemotického kostela. Po vyčerpávajících projektových přípravách se nakonec podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky – Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova ČR. Začalo se tedy
s výběrovým řízením na vhodnou stavební firmu. Z přihlášených osmnácti firem
nakonec zvítězila firma BS IMEX s.r.o. z Brna. Díky veřejné soutěži se nám podařilo získat cenu za dílo mnohem levněji, než byly projektové odhady. Celkové
náklady se vyšplhaly na 2.516.000 Kč. Kolem celého kostela byly položeny drenáže, opraveny vitráže, vybudovány nové chodníky kolem kostela i na hřbitově
a především kostel dostal novou fasádu. Kromě jmenované firmy se na opravách
podíleli: Truhlářství Kubík – Bohuslavice, Ing. arch. Vlasta Douša a další subdodavatelské firmy.
Rád bych Vám jménem celé farnosti poděkoval za trpělivost během těchto
oprav a úprav terénu kolem kostela.
Celé dílo mohlo být realizováno hlavně díky dotacím od státu. Velkou měrou
přispěly i obce. Obec Nemotice přispěla částkou 100.000 Kč, obec Snovídky částkou 35.000 Kč, obec Mouchnice částkou 50.000 Kč. Představitelům všech tří obcí
bychom chtěli poděkovat za tyto finanční příspěvky. Plně si uvědomujeme, že
rozpočty jednotlivých obcí jsou napjaté a že i přesto nám poskytly tyto prostředky. Menšími částkami přispěli i dárci z řad občanů. Moc si toho vážíme a všem
děkujeme.
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Na závěr bych všem chtěl popřát krásné svátky vánoční, radost ze znovu narozeného Krista a pokoj do Vašich rodin. Rád bych Vás také pozval na vánoční
bohoslužby do našeho nemotického kostela. Na Štědrý den bude mše svatá ve
22.00 hod, na Boží hod vánoční (25.12) bude mše svatá v 11.00 hod.
S díky
Dr. Michael Korbička

Vítání Nového roku
Rok 2014 přivítáme dne 1. 1. 2014 v 1630 hodin u Vánoční stromu na návsi. Vystoupí místní pěvecký sbor a dechová hudba. Srdečně Vás všechny zveme, přijďte
si s námi zazpívat a začít nový rok s dobrou náladou. Občerstvení zajištěno.
							
Na Vaši účast se těší zastupitelé obce
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ZIMNÍ RECEPTY

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2013

Slovácký grog
Potřebujeme:
5 cl slivovice,2 cl griotky, 1 kostku cukru, 1 kolečko citronu, 5 cl vody
Jak na to:
vodu svaříme s cukrem, přidáme vše ostatní, prohřejeme a podáváme.
Silvestrovská zelňačka
Ingredience:
750 g kyselého zelí, 250 g uzeného masa, 250 g vepřovéh masa, 100 g oravské slaniny, 3 velké brambory, 3 velké cibule, 1 stroužek česneku, 1 smetana ke šlehání,
mletá červená paprika, hladká mouka, hrst sušených hřibů, 2-3 sušené švestky,
1 klobása.
Návod k přípravě:
Uzené i vepřové maso dáme vařit do 0,5l vody. Cca po dvaceti minutách přidáme zelí (bez šťávy), dvě nakrájené cibule, nadrobno nakrájenou slaninu, prolisovaný stroužek česneku, předem namočené a předvařené hřiby
a sušené švestky. Když je maso měkké, vyjmeme je a nakrájíme na kostky. Poté je
vložíme zpět do polévky a přidáme na kolečka nakrájenou klobásu a na kostky
nakrájené brambory. Postupně doléváme vařící vodou. Na sádle osmažíme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme hladkou mouku a uděláme světlou jíšku. Do
jíšky vmícháme dvě lžičky mleté červené papriky a zalijeme vlažnou vodou. Vlejeme do zelňačky a vaříme ještě cca dvacet minut. Nakonec přilejeme smetanu
a ještě deset minut povaříme. Podáváme s chlebem.

Ostatky

Ostatky

Maškarní ples

Cesta kolem světa

Svatba

Volby

Vyprošťovací polévka
Potřebujeme:
1000 g uzené kýty, 2 bobkové listy, 10 kuliček pepře, 8 kuliček nového koření,
mletý pepř, sůl, ocet, naloženou červenou řepu.
Jak na to:
uazenou kýtu uvaříme s kořením doměkka. Vývar přecedíme a smícháme s lákem
z řepy. Dochutíme octem, cukrem, solí a pepřem. Vývar pijeme z hrnku horký – nesmí se už vařit, zhnědl by. Uvařené maso podávám pro posílení s křenem.
Dobrou chuť!
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