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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem prostřednictvím našich obecních novin popřála především hodně zdraví.
Toto přání jsme zřejmě v předešlých měsících slýchali od každého s kým jsme například přišli do styku. Věřím, že nás všechny tato doba – pro nás zřejmě nová poučila
o tom jak zacházet se svým zdravím.
Čeká nás období letních prázdnin a dovolených. V krátkosti přeji nám všem, abychom toto
období užili v radosti a zdraví. Ať ty letošní prázdniny strávíte doma, na chalupě nebo v zahraničí buďte prosím na sebe opatrní ať se společně můžeme sejít při nějaké akci v naší obci.
Touto cestou bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří v době nouze pomáhali – šili roušky,
nosili materiál na šití nebo jen hovořili se svými sousedy a nabídli pomoc.
Děkuji.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
VYJDE V ŘÍJNU 2020
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PODĚKOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADIŠTĚ
Letošní školní rok byl neobvyklý. Z důvodu rozšíření infekčního
onemocnění Covid-19 byla naše škola, tak jako i ostatní školy,
v době od poloviny března do 13. května uzavřena.

ní, odsouhlasili a zrealizovali vybudování
parkoviště pro potřebu MŠ. Děkujeme.
Děkujeme zvláště i panu místostarostovi, který osobně provedl pro MŠ dokončovací chodníkové práce, bezbariérový
asfaltový vstup a přestavbu vchodové
branky a vrat. V příštím roce se, vážená
paní starostko i vážení zastupitelé, těšíme
na další spolupráci.

DĚKUJEME SPONZORŮM
PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPENÍ
ZAHRADNÍHO PRVKU
SPOL. S. R. O – HET
10.000Kč
PRO POTŘEBU ŠKOLY
ROMANA MACKOVÁ
3.000 Kč
NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
RODIČE VÍTKA PEŘINY
3.300 Kč
To přineslo ve vzdělávání dětí mnoho
změn. Jedna z nich se projevila i v organizaci loučení s nastávajícími školáky.
Jejich pasování proběhlo při divadelním
představení dne 30. 6. 2020 v 10 hod.

Doba uzavření školy byla využita k výměně linolea v zahradní herně, byl zabudován nový zahradní prvek, v odpočívárně
dětí instalována klimatizace. Zastupitelé
Obce Bžany, k našemu velkému potěše-

PRO POTŘEBU ŠKOLY
RODIČE BARUNKY VADLEJCHOVÉ
1.500 Kč

NÁVRAT ZVONU DO NAŠEHO KOSTELA
A JEHO ROZEZNĚNÍ
V těchto dnech právě probíhají na Zbraslavi pod vedením zvonaře pana Manouška poslední dokončovací práce spojené
s přípravami zvonu na přemístění do kostela v Hradišti, zavěšení na věž a uvedení do provozu.
Zvon prošel procesem čištění, konzervace a všemi nutnými restaurátorskými
pracemi. Byla vyrobena jasanová hlavice, kovář vykoval nové srdce na míru
a propojil závěsnou hlavici s korunou
zvonu ocelovými pásy. Nyní zbývá objednat automatické bicí zařízení, které
bude obstarávat každodenní bití. Před
samotným zavěšením zvonu dojde
k úpravě lože zvonové stolice, ve kterém
se bude zvon pohybovat. Do věže je také
nutné instalovat přívod el. energie k bicímu zařízení a domluvit jeřáb k vyzdvi-

žení zvonu na věž. V neposlední řadě je
však potřeba ještě uklidit celou zvonici
a přístupové prostory od letitých nánosů, čímž bychom si dovolili touto cestou
požádat všechny ochotné dobrovolníky
o pomoc, samotná akce bude vyhlášena
v nejbližších dnech.
Plánovaný přesun a zavěšení zvonu je
předběžně stanoven na konec července
a celý proces bude provázet slavnostní
ceremonie, kdy je domluvena bohoslužba s panem arciděkanem Marcinem Sajem, spojená s vysvěcením zvonu a sou-

JUBILANTI
Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili svá
životní výročí nebo jiné radostné rodinné události.
Upozorňujeme, že i přesto že nepíšeme jmenovitě naše jubilanty, stále docházíme osobně s přáním a balíčkem za obec Bžany a to od 70 let každých
5 let a po dosažení věku 90 let každý rok.

částí bude mediální podpora celé této
pro obec historicky významné události.
O přesném termínu vás budeme ještě
v předstihu informovat.
Chtěli bychom velmi poděkovat štědrým
dárcům, díky kterým se vybralo na podporu této akce cca 60.000Kč. Podrobný
seznam všech dárců bude vyhotoven
v patřičně důstojné formě a vyvěšen
v prostorách kostela. Děkujeme také
obecnímu úřadu a všem zastupitelům za
příspěvek dalších 60.000Kč potřebných
k dofinancování celého procesu.
Těšíme se na vaši účast a věříme, že se
tento den navždy významně zapíše do
historie naší obce.

Daniel Benda a Jacquelina Jančová
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MÍSTNÍ KNIHOVNA BŽANY

INFORMACE
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Připojujeme se k akci „Kabelky pomáhají“ a až do 30. 7. 2020
můžete přinést svou již nepoužívanou kabelku do naší knihov- Úřední hodiny pro veřejnost
v době letních prázdnin
ny ve Bžanech (otevírací doba čtvrtek od 17 do 20 hodin).
od 1. 7. do 31. 8. 2020
Pondělí			
Úterý			
Středa			
Čtvrtek			
Pátek			

8,00 - 17,00
8,00 - 15,00
8,00 - 16,00
8,00 - 15,00
8,00 - 13,00
Ivana Horčicová

Kabelky nesmí být poškozené, jedná se
o kabelky, které nenajdou u Vás využití
a jen leží někde v koutě a čekají na svou
příležitost. Třeba zrovna tu Vaši kabelku
zakoupí někdo na dobročinném bazaru,
který se koná 21. 8. a 22. 8. 2020 v teplické Olympii.
Výtěžek z prodeje bude letos věnován
Nadačnímu fondu Krajské zdravotní,
a.s., která předá tyto finanční prostředky
Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Nadace zajišťuje finanční krytí testování nových potencionálních dárců kostní
dřeně.
Provozní doba knihovny
v době prázdnin:
červenec - celý měsíc vždy ve čtvrtek od
17 do 20 hodin, mimo 23. 7. 2020, srpen
zavřeno.
Ivana Horčicová

UKLIĎME ČESKO
V sobotu 19. září 2020 se opětovně sejdeme na akci Ukliďme Česko. V případě,
že se nestane něco nepředvídaného (opětovné zavedení opatření proti šíření epidemie) rádi Vás uvidíme na společné akci – úklid obce a okolí. Sraz účastníků v 9 hodin
u restaurace ve Bžanech. Následně v místní části Lhenice v 9,20 hodin u bývalé restaurace a poté v 9,40 hodin ve Lbíně u dětského hřiště. Časy jsou úmyslně rozděleny
a to proto, abychom Vám mohli předat materiál potřebný k úklidu – jako jsou pytle
a rukavice.
Ivana Horčicová

INFORMACE
LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Alice Gutwirthová

Dovolená 29.6-10.7.20 v Teplicích sestra
přítomna denně 8 00 -12 00,kromě 2.7.20
kdy bude 11 00-15 00 29.-30.6. zástup
MUDr. Rejzková Pavla, 1.7. a 8.7.MUDr.
Beníšková Mária,Mlýnská 326/6,Teplice 2.-3.7.MUDr.Rejzková Pavla 6.7. MUDr.
Srpová Simona Simona ,Teplice, Kapelní
414/4 9.-10.7.MUDr.Rejzková Pavla v Žalanech nebude sestra 29.6.-3.7.,vše obstará
sestra z teplické ordinace, MUDr. Rejzková Pavla, Novosedlická ul.,vedle LIDLU
8 00-11 00....pozor trvá nutnost objednávat se ....417 560 312 Vzhledem k pozitivním reakcím pacientů zůstáváme nadále
na systému OBJEDNÁVÁNÍ na určitou
hodinu... k tomu používejte čísla na pevnou linku ne mobilní čísla !!! V každé ordinaci funguje navíc k pevné lince i nové
mobilní číslo a nový e-mail... gut.teplice@
seznam.cz.. 605 016 370 pro pacienty z
teplické ordinace a gut.zalany@seznam.
cz 737 764 912 pro pacienty ze žalanské ordinace, MOBILNÍ ČÍSLA FUNGUJÍ
JEN V DOBĚ ORDINACE LÉKAŘE,má je
u sebe lékař-používejte k řešení svých
zdrav.obtíží a ne k objednávání....MIMO
ordinační hodiny můžete psát sms -žádosti o léky,ty druhý den pak pošlu...jen je
potřeba uvést vaše jméno,ročník a které
léky potřebujete

MUDr. Jiřina Eisnerová

Dovolená v době od 29. 6. - 10. 7. 2020
a od 27. 7. - 7. 8. 2020. V době čerpání dovolené zástup na dětském zdravotním
středisku u Kauflandu.

Bžanský čtvrtletník vydává a tiskne:
Aa Group s.r.o., Sedlec č. 6, Sedlec u Mostu, 434 01, e-email: lada.dolejska@aagroupsro.cz.
Náklad 370 výtisků.
Evidováno pod registračním číslem: MK ČR E 130 92.
Příspěvky, články a informace shromažďuje OÚ Bžany, A. Soukupová, tel. 417 872 277,
e-mail: obecbzany@centrum.cz.
Redakční rada: D. Benda, I. Horčicová, T. Jelínek, J. Koutek.
Rozšiřováno zdarma.
Uzávěrka příštího čísla: 25. 9. 2020

NABÍDKA
NA VYUŽITÍ RAMPY
Nabízíme možnost využití rampy na
opravu automobilů. Rampa se nachází
na statku ve Bžanech č.p. 15. V případě
potřeby je možnost domluvy s p. Bendou
nebo p. Horčicovou.
Ivana Horčicová
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18. BŽANSKÉ SLAVNOSTI 2020

Jsme moc rádi, že jsme nakonec i letos, po veškerých nepříjemnostech, mohli uspořádat pro naše obyvatele Bžanské
slavnosti.
Ještě v dubnu to vypadalo, že se tak díky
nouzovému stavu a nařízením vlády nestane. Díky rozvolněním celého stavu
a povolení vlády konat veřejné akce v počtu do 1000 osob, které přišlo v platnost
koncem června, mohli slavnosti vypuknout s plnou parádou a v původním plánovaném termínu.
V letošním roce byly poprvé slavnosti
v režii našeho místního hudebníka Pavla
Houfka s jeho partnerkou Káčou Rousovou a musím konstatovat, že se oba
postarali o profesionální formu celé hudební scény a veškerého zázemí, za což
jim moc děkujeme. Nevím, jestli jste
všichni postřehli, ale měli jsme díky nim
oproti minulým ročníkům na hřišti velké
pódium 6x8m, které bylo osazeno tou
nejšpičkovější technikou a mnoha světelnými efekty v podání opravdového
mistra zvukaře Josefa Kolorose, který

zvučí a poskytuje svou drahou techniku na velké koncerty Jana Ledeckého,
Monkey Business, Mig 21 apod. Myslím,
že v letošním programu si všichni návštěvníci přišli na své. Pro starší generace
zazněly staropražské písničky v podání
Holek z galerky, naše děti jistě mile překvapil nezapomenutelný klaun Albertík
se svojí báječnou šou, působivé bylo i vystoupení Justina Lavashe a jeho magické
kytary. Pak nás bohužel všechny překvapil nepříjemný déšť, který v podstatě znemožnil vystoupit Pavlovi a Káče a málem
ukončil celou akci. Nakonec se ale počasí
přeci jen umoudřilo, podařilo se pomocí traktoru vyprostit i Kamila Střihavku
s jeho vozem z bláta, mohla tak vystoupit
hlavní hvězda večera a potěšit nás svými
rockovými hity. Celý program pak zakončila svoji skvělou hudbou teplická skupina Blue Rocket.

Velký dík patří především všem sponzorům, díky jejichž podpoře se i tento rok
takřka zaplatili veškeré náklady spojené
s hudebním programem.
Chtěli bychom také poděkovat PRVNÍ
ŽATECKÉ a.s. za perfektní spolupráci
v souvislosti s předvedením jejich zemědělské techniky a trpělivosti několika
zaměstnanců, kteří se ochotně věnovali
široké veřejnosti a rodičům s dětmi.
Děkujeme i paní Kovalančíkové a panu
Luklovi, provozovatelům restaurace Panský dvůr ve Velvětech za zajištění celého
občerstvení, za bezplatné poskytnutí točené zmrzliny pro všechny po celý den
a zajištění občerstvení pro interprety
a pořadatele rovněž zdarma.
Děkujeme rovněž panu Antonínu Capouškovi za zapůjčení louky naproti
restauraci ve Bžanech, kde jsme mohli vytvořit improvizované parkoviště
pro návštěvníky.
Myslím, že příští rok máme určitě co překonávat..
Daniel Benda, místostarosta
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ZASTUPITELSTVO

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – ZO
MIMO JINÉ PROJEDNALO:
UPRAVENÁ VERZE DLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 (GDPR)

18.zasedání ZO Bžany – ze dne 27. 5.
2020 I Přítomno 9 členů z 9

ZO projednalo a neschválilo:
●

ZO projednalo a schválilo:

Záměr pronájmu části pozemku p. č. st.
24/1 252m2 a st.p.č. 24/3 14m2 v k.ú. Lysec

●

Rozpočtové opatření č. 3/2020 ● Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-4018758/VB/5 mezi obcí Bžany a ČEZ Distribuce ● Zařazení správního
území obce do území působnosti MAS
Serviso na období 2021-2027● Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité
věci na vlastnické právo k jednotkám
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce paní XXX● Záměr pronájmu části
pozemku p.č. 589/6 ostatní plocha v k. ú.
Lhenice u Bžan ●Záměr prodeje pozemku p.č. 528/3-20m2 a části pozemku p. č.
283/4 a část pozemku p.č. 291/2 v k. ú.
Lysec. Výměra p.č. 283/4 a 291/2 bude
určena geodetickým zaměřením● Záměr
pronájmu části pozemku p. č. 635/10 za
účelem zřízení prodejního stánku u vodní plochy Karolína I. ● Cenovou nabídku p.
Kulicha na dodávku a mnotáž oplechování budovy Lhenice 40 za cenu 27 503,30
vč. DPH. ● V souladu s ustanovením §84
odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.
O obcích, uzavřít dohodu o provedení
práce se zastupiteli obce XXX, XXX, XXX

19.zasedání ZO Bžany – ze dne 24. 6.
2020 I Přítomno 8 členů z 9 I omluvena Jiřina Pertlová I od 17,05 hodin přítomno 9 členů z 9
●

ZO projednalo a schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2020● celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2019, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření s tím,
že obec přijala nápravné opatření spočívající v dodržování zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 84 odst. 2 písm. p) – každý pracovněprávní vztah mezi obcí a členem
zastupitelstva obce bude schválen před
uzavřením. Pověřené osoby – Ivana Horčicová, starostka, Renata Jůzlová, účetní.● Zřízení investičního fondu MŠ Bžany,
převod fin.prostředků ve výši 35 000,poskytnutých obcí Bžany na provoz MŠ
Bžany do investičního fondu, převod 31
835,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního, odpisový plán MŠ Bžany pro
rok 2020 ● Poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bžany

Poskytnutí finanční podpory provozu Linky bezpečí z.s.
ZO projednalo a rozhodlo:
O zrušení VŘ „Sběr, svoz a odstraňování
odpadů v obci Bžany“ z důvodu, že dodavatelé nepředložili pro zadavatele obec
Bžany akceptovatelné nabídky
ZO projednalo a souhlasilo:

Zpracování Sduie odkanalizování firmou
ProVenkov v cenové hodnotě 50 000,-Kč
Finanční příspěvek ve výši 60 000,- Kč
na navrácení zvonu do kostela sv. Vavřince v Hrdišti Spolku PRO Bžany z.s.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-4018502/VB02 mezi obcí
Bžany a ČEZ Distribuce a.s.

Pronájem části pozemku p.č. 635/10100m2 v k.ú. Bžany za účelem provozování stánku s občerstvením paní Lucii
Kavalančíkové, Velvěty 10, Rtyně nad
Bílinou, IČ: 07487720 za podmínek: cena
za pronájem 1 500,-Kč/měsíc, uzavření
smlouvy na dobu určitou od 1.7.2020 do
15.9.2020, provozní doba stánku od 10 –
19 hodin denně, zajištění TOI pro veřejnost, odpadkových košů vč. úklidu okolí
rybníka, zákaz prodeje tvrdého alkoholu,
dodržení hygienických podmínek stanovených KHS. V případě porušení jakékoli
podmínky okamžitá výpověď.● Pronájem části pozemku p.č. 589/6 – 120 m2
– ostatní plocha v k.ú. Lhenice u Bžan
za účelem skladován dřeva paní XXX Za
podmínek – smlouva na dobu neurčitou,
cena pronájmu 120,-Kč/rok.
Záměr prodeje pozemků p.č. 523/1-67m2
zahrada a p.č. 524/1-87m2 zahrada v k.ú.
Lysec. Přednostní právo koupě vlastníci
nemovitosti dům č.p. 5 Lbín. • záměr prodeje části p.č. 385/5 k.ú. Bžany – záměr
bude vyvěšen po zpracování a schválení
GP. • Pořízení technologie odvlhčení od
společnosti Pavel Kuběja - EMPEMONT,
Valašské Meziříčí za cenu 49 950,-Kč

S uzavřením MŠ Bžany v době od 16.7.
do 26.8.2020
ZO projednalo a pověřilo:
Starostku a místostarotu řešením žádosti
pana XXX
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti KV

Účelový dar ve výši 3 300,-Kč od paní
XXX pro MŠ Bžany – divadelní představení v MŠ.
ZO projednalo a vzalo na vědomí:
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok
2019, Závěrečný účet DSO Mikroregion
Svornost Kostomlaty p/M za rok 2019 ●
Zprávu o činnosti FV ● Informaci o pracích
na údržbě budovy Lhenice 40 v etapách.
V případě prací prováděných dodavatelsky budou prováděny poptávková řízení. Na elektro a topenářské práce bude
poptáno zpracování PD. V termínu do
31.8.2020 budou provedeny práce: sanace zdiva, oprava opětné zdi, zazdění
otvorů na plášti budovy.
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BEZPEČNÝ CHODNÍK - HRADIŠTĚ
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit s podrobnostmi souvisejícími s právě dokončenou stavbou chodníku kolem Mateřské školy v Hradišti.

Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála
v zimních měsících nejnižší nabídkou
společnost Stavkom Veletice s.r.o. Začátkem dubna pak začaly výkopové práce
a likvidace konstrukce starého chodníku. V průběhu výkopových prací jsme
narazili na nemalé komplikace související se stavem starého chodníku a jeho
příslušenstvím. Jednalo se především
o masivní betonový základ pod vrchními
vrstvami a s tím související nákladnější demoliční práce, také ale příliš mělce
uložená přívodní elektroinstalace, z čehož plynula následná přeložka, nařízená
společností ČEZ. V případě této nečekané komplikace vznikly více práce v ceně
cca 60000Kč.
Celková finanční bilance byla ale nakonec velmi příznivá, díky pracím, které
proběhly ze strany obce svépomocí, se
povedlo ušetřit cca 200.000Kč.
Podobu nového chodníku se nám, jak
pevně věřím, povedlo dokončit i ke spokojenosti dotčených obyvatel. Nebylo
totiž jednoduché skloubit výšku chodníku s hloubkou jednotlivých vjezdů
a opřít okraj chodníku o podezdívky

plotů, které vždy nebyly zrovna podle
představ projektanta. Díky tomu bylo
nezbytné provést zvýšení podezdívky
ve spolupráci s p. Vaníčkem podél jeho
pozemku, kde se nachází autobusová
zastávka, ta dle nových norem musí splňovat bezbariérové předpoklady a musí
tak být ve dvojnásobné výšce, než je
běžná výška chodníku. Dále bylo potřeba vyřešit komplikovaný výškový rozdíl
u vstupu do Mateřské školy a u vjezdu na
parkoviště. Výška chodníku podél vstupu
do školky se musela díky nebezpečné-

mu sklonu značně zvýšit a tím pádem
bylo nutné vytvarovat bezbariérový asfaltový přechod směrem dovnitř MŠ
a přestavit kompletní bránu i s brankou,
i tento proces proběhl svépomocí, tak
aby jej obec nemusela platit navíc. U parkoviště pak vznikl rovněž našimi silami
dělící záhon, který vyřešil výškový rozdíl
mezi chodníkem a parkovištěm.
Na ploše parkoviště jsme svépomocí
vybetonovali armovanou desku s litinovým víkem nad plastovou vodoměrnou
šachtou, tak aby toto místo splňovalo
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požadované zatížení pro průjezd vozidel.
V záhonu podél komunikace bylo neméně důležité řešit napojení dešťové kanalizace z uliční vpusti, kde musela být
zrušena nevyhovující pobořená šachta
a propojen celý úsek na přímo, i tato
oprava proběhla našimi silami. Úspě-

AKTUÁLNĚ
chem také bylo, že se nám podařilo domluvit se společností Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje - středisko Žalany
nákladný proces dobalení asfaltového
pásu podél obrubníku v celé délce nového chodníku. Další nemalou částkou
je uspořený honorář za stavební dozor,

jehož funkci jsme si jako obec vykonali
sami. Přikládám několik fotek dokumentujících popisované kroky stavby.
Rád bych za obec Bžany poděkoval všem
trpělivým obyvatelům, kteří byli stavbou
bezprostředně dotčeni .
Daniel Benda, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
rádi by jsme poděkovali p. Bendovi za jeho dohled nad výstavbou nového chodníku (Bžany, Hradiště). Kdykoliv (včetně víkendu) okamžitě a ochotně řešil vzniklé problémy, např.
rozbité obrubníky po nárazu automobilem, které ujelo. Díky
výstavbě chodníku bylo nutné udělat i úpravu některých podezdívek plotu a p. Benda je udělal svépomocí a tím ušetřil
finance obci, která si na tuto práci nemusela najímat další firmu.
Děkujeme a přejeme krásný den
Adéla Řeháčková, Dis., Ing. Martin Supek
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RŮZNÉ

KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ
AKCE
V srpnu se sejdeme na hřišti ve
Lhenicích kde pro Vás bude připraveno česko slovenské komediální
drama z roku 2020 režisérky Marty
Ferencové. V hlavních rolích – Petra
Hřebíčková, Tatiana Dyková a Eliška
Balzerová. Bližší informace budou
cca 14 před promítáním.

Další z připravovaných akcí je akce
pro děti. V sobotu 5. září bude připraven „Olympijský den v Bžanech
pro děti“. Tato akce se uskuteční
na hřišti ve Bžanech. Opět bližší informace cca 3 týdny před konáním
akce.

Veškeré pozvánky na akce můžete sledovat na našich webových
stránkách – www.bzany.cz
nebo na facebookové stránce –
obec Bžany.
Ivana Horčicová

LETNÍ RECEPTY
GAZPACHO - STUDENÁ POLÉVKA S RAJČATY
SUROVINY PRO PŘÍPRAVU 4 PORCÍ

POSTUP

rajčata 			
4 ks
červená paprika 		
1 ks
česnek 			
4 stroužky
krupicový cukr 		
1/2 lžičky
červené víno 		
100 ml
olivový olej 		
2 lžíce
citronová štáva 		
1 lžíce
chilli 			
1 špetka
salátová okurka 		
1 ks
jarní cibulka 2 ks
černé vypeckované olivy 10 ks
petrželka
pečivo k podávání
sůl

• Spařená a oloupaná rajčata nakrájená
na kousky, papriku zbavenou jádřince
a pokrájenou na menší kousky, česnek
nakrájený na čtvrtky, cukr, víno, olej a citronovou šťávu dejte do mixéru, osolte
okořeňte chilli a vše rozmixujte.
• Směs pak promíchejte s většinou oloupané okurky nakrájené na malé kostičky,
jarní cibulky nakrájené na jemná kolečka
a oliv nakrájených na kolečka (můžete
vyzkoušet také pikantní sušené olivy)
a dejte vychladit do ledničky.
• Každou porci potom posypte zbylou
okurkou, cibulkou, olivami a jemně nasekanou petrželkou. Podávejte s grilovaným pečivem.

