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Periodický tisk obce Bílá Lhota 15. března Čtvrtletník

Naši jubilanti

Jubilantům ze srdce gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, pohody a optimismu do dalších let.

Krumniklová Danuše – Červená Lhota
Soppeová Marie – Hradečná

Balcárková Anna – Hrabí
Kráčmarová Milada – Řimice

Vacová Oldřiška – Červená Lhota
Smékalová Alena – Hradečná

Nosek Rostislav – Hrabí
Hošková Marie – Hrabí

Jonášová Jaromíra – Měník
Bukovská Jarmila – Červená Lhota

Čep Luboš – Řimice
Šula František – Řimice

Vaca Jaromír – Červená Lhota
Lexmaulová Ludmila – Hradečná

Kršková Marie – Řimice
Valouchová Milada – Hrabí
Navrátilová Marie – Pateřín

Krupičková Miluška – Červená Lhota
Balcárková Marie – Hrabí

Novotná Marie – Červená Lhota
Révayová Olga – Hradečná

Hošek Jan – Hrabí
Lahulek Jaromír - Hradečná

 

Vítání
nových občánků

V obřadní síni obecního úřadu 
v Bílé Lhotě přivítal nové ob-
čánky starosta obce pan Jan 
Balcárek. Do obecní kroniky 
byli slavnostně zapsáni:

Hladík Adam
žváčková Anna



BIOODPAD BUDE SVÁŽEN
OD 3. 4. 2017 KAŽDÉ SUDÉ PONDĚLÍ. 

NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ NA ČOV:
Vyzýváme občany, kteří ještě nemají nemovitost napo-
jenou na ČOV, aby tak učinili v co nejkratším termínu. 
Seznam nemovitostí, které nebudou napojeny na ČOV 
bude předán MěÚ Litovel odboru životního prostředí. 

Dále žádáme občany, kteří mají nemovitost napoje-
nou na ČOV a nemají uzavřenou smlouvu o napoje-
ní, aby tak učinili. 

Poplatky 2017

TDO 450,- Kč/rok/osoba
 - I. pololetí je splatné do 31. 3. 2017
 - II. pololetí je splatné do 30. 9. 2017

Pes 100,- Kč/rok

Stočné  - paušální částka 1.155,- Kč/rok
 - dle spotřeby odebrané vody 33,- Kč/m3

POHROMA
V KANALIZACI?
OLEJ A VLHČENÝ
UBROUSEK. 

Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistírnách. 
To jsou jen některé následky toho, když v kanalizaci 
skončí věci, které tam nepatří. Odborníci ze Šumperské 
vodohospodářské provozní společnosti (ŠPVS) potvrzují, 
že stále přibývá poruch způsobených nesprávným 
využíváním kanalizace. Nepříznivým trendem poslední 
doby jsou vlhčené ubrousky, které lidé stále častěji 
splachují. Ty se nerozloží a dokážou způsobit nemalé 
komplikace. 

Nesprávným používáním kanalizace často způsobují 
lidé problémy sami sobě nebo sousedům. Nepříjemné 
následky může mít například olej včetně fritovacího. 
„Použitý olej z fritovacího hrnce ztuhne a v kombinaci 
s vlasy či textilem vytvoří pevnou zátku,“ popisuje jednu 
z nebezpečných kombinací obchodně správní ředitel ŠPVS 
Jan Havlíček a dodává, že do kanalizace v žádném případě 
nepatří ani pleny či zbytky jídla, včetně těch, které prošly 
domácím drtičem odpadů. Jsou totiž žádaným pokrmem 
pro potkany.  

Následky ucpané kanalizace mohou být velmi nepříjemné, 
i když i v této oblasti se mnohé změnilo. „Díky členství ve 
skupině SUEZ můžeme využívat zkušenosti a postupy, které se 
osvědčily v jiných evropských zemích. Máme moderní techniku. 
Ta nám například pomáhá vyřešit řadu problémů bez nutnosti 
výkopu. Vlastníme vozík s kamerou, která dokáže najít přesně 
to místo, kde vznikl problém. Lidé se mohou kdykoliv obrátit na 
náš dispečink, tel. 583 317 202, který funguje 24 hodin denně. 
Vše podstatné je i na našich stránkách www.spvs.cz,“ přibližuje 
možnosti řešení Jan Havlíček. Nepříjemné následky může mít 
ucpaná kanalizace pro viníka, tedy toho, kdo nesprávnou věc 
či látku do kanalizace vypustil. Pokuta může být v případě 
fyzických osob až 100 tis. Kč, v případě právnických osob 
dokonce až 200 tis. Kč. 

Další povinnosti mají podle zákona ti, kdo nejsou 
napojeni na veřejnou kanalizaci. Žumpu je nutné vyvážet. 
Zároveň musí mít majitel doklady, že ten, kdo žumpu vyvezl, 
s odpadními vodami podle zákona i naložil. To znamená, 
že je odvezl na čistírnu odpadních vod. „Pokud svěří tuto 
povinnost majitel naší společnosti, bude mít doklad, že odpadní 
voda byla zlikvidována správně,“ dodává Jan Havlíček. Pokud 
majitel ale takový doklad nemá, porušuje zákon a vystavuje 
se riziku pokuty. A to platí i v případě, kdy žumpu nevyváží 
vůbec a má nezákonně řešený odtok třeba do dešťové 
kanalizace.

Co do kanalizace v žádném případě nepatří? 
- Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyňských 

drtičů 
- Tuky: včetně fritovacího oleje 
- Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, dámské vložky, 

dětské pleny, vatové tyčinky apod. 
- Chemikálie a léky 
- Pevné předměty: PET lahve, dřevěné předměty apod.

LIKVIDACE POUžITéHO ROSTLINNéHO 
OLEJE Z DOMáCNOSTÍ

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení od-
padní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu 
a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpad-
ních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají 
v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochla-
zení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích 
plováků. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím 
vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizač-
ního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních 
vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jí-
del, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) 
a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvede-
ný problém.

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej 
a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, 
je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později ha-
varijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprů-
chodná.

S tuky a oleji po smažení se již dnes nakládá jako s obno-
vitelným zdrojem.

V obcích Hradečná, Bílá Lhota, Řimice byly umístě-
ny označené separační nádoby na tuky. Tyto jsou urče-
ny k shromažďování použitých tuků z domácností, které 
jsou shromážděny do uzavřených PVC obalů (PET lahve).  
Do těchto nádob je ZAKÁZÁNO ukládat jakékoliv jiné 
oleje !!!!



INFORMACE z 26. zasedání Rady obce,
28. 11. 2016
Rada obce schválila:
- Pronájem části pozemku parc. č. 223/1 k.ú. Měník, cca 30 m2 

manželům Klemsovým. Cena pronájmu je 0,80 Kč/m2. 
- Popis a cenovou nabídku firmy ARKO na poradenství trvalé-

ho provozu Kanalizace a ČOV.
- Platový výměr ředitele ZŠ pana Mgr. Radka Pospíšila platný 

od 1.9.2016.
- Zpracování a podání dotace na digitalizaci povodňového 

plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího sys-
tému Fa ENVIPARTNER s.r.o. Brno Štýřice Vídeňská 55 a pře-
dává smlouvu o dílo na nejbližší ZO.

Rada obce ukládá: 
- Starostovi obce nechat zpracovat GP a vyvěsit záměr obce 

na oddělení části pozemku parc. č. 281 k.ú. Hrabí.

Rada obce bere na vědomí:
- Informace o podaných žalobách zaslané Krajským úřadem 

Ol. kraje – krajské volby. 
- Oznámení KÚ Ol.kraje o konání opakovaného veřejného 

projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2b Zásad 
územního rozvoje Ol. Kraje a upraveného Vyhodnocení vli-
vů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomoucké-
ho kraje na udržitelný rozvoj území. 

- Oznámení ČSI, Olomoucký inspektorát o komplexní in-
spekční činnosti v ZŠ. 

- Zápis z jednání na KÚ Olomouckého kraje – Únik zvířat 
v kat. území Měník. 

- Rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami pro Jezírka Ba-
nat Nová Ves.

- Rozhodnutí o výjimce pro Mgr. Ondřeje Machače vstupu 
mimo cesty do území PR Plané loučky a odchytu živočichů, 
Oznámení o zahájení správního řízení povolení výjimky pro 
Sagittaria, Rozhodnutí pro Ing. Kratochvíla povolení výjim-
ky stanování, Výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlíd-
ce – Most ev. č. 635-012 Mladeč, Výzvu k účasti na závěreč-
né kontrolní prohlídce Silnice II/635 – kříž III/4441 – Litovel, 
kolaudační souhlas s užíváním stavby – Most ev. č. 635-012 
Mladeč, Silnice II/635 – kříž III/4441 – vše zaslané MěÚ Lito-
vel, odborem dopravy. 

- Oznámení KÚ Ol. Kraje o zahájení přezkoumání hospodaře-
ní obce Bílá Lhota za rok 2016.

- Oznámení ZŠ Bílá Lhota o vyhlášení ředitelského volna.

INFORMACE z 27. zasedání Rady obce,
14. 12. 2016
Rada obce schválila:
- Zrušení Vnitřní organizační směrnice udělování veřejných 

zakázek
- Vyplacení roční odměny ředitelce MŠ Bílá Lhota. 
- Rozpočtovou změnu č. 6. 

Rada obce ukládá: 
- Starostovi obce vyvěsit záměr obce na pronájem pozemku 

parc. č. 1/8, 1/9, 1/3 a 88 v kat. území Bílá Lhota.

Rada obce bere na vědomí:
- Zápis z prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

2016 obce Bílá Lhota. 
- Rozhodnutí povolení výjimky ze zákazu tábořit a rozdělá-

vat ohně a výjimku ze zákazu vjíždět a setrvávat s motoro-
vými vozidly, zaslané  Agenturou ochrany přírody a krajiny, 
Správy CHKO Litovelské Pomoraví.   

- Oznámení Krajského úřadu Ol. Kraje, odboru kontroly zda-
nění hazardních her. 

- Informace Státní veterinární správy pro veřejnost – ptačí 
chřipka. 

- Manuál k používání úředních razítek, zaslané Ministerstvem 
vnitra ČR.

- Vyhlášení cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultu-
ry za rok 2016 zaslané Krajským úřadem Ol. Kraje.

- Sdělení- vodní dílo na Nových Mlýnech, Rozhodnutí – Sou-
hlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zem. půdního 
fondu – Ing. Verner, Rozhodnutí – zatrubnění otevřené deš-
ťové kanalizace v Hradečné, vše zaslané MěÚ Litovel, odbo-
rem životního prostředí. 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bílá Lhota 
za rok 2016. 

- Vyjádření – souhlas k dělení pozemku v kat. území Červe-
ná Lhota. Prodej části pozemku. Zaslané MěÚ Litovel, odbo-
rem výstavby. 

- Informace – německé hroby na českých hřbitovech, zaslané 
Krajským úřadem Ol. Kraje. 

- Průběh roční účetní uzávěrky v České národní bance. 
- Oznámení dle zákona 449/2001 Sb. Od MS Řimice. 

INFORMACE z 28. zasedání Rady obce,
23. 1. 2017
Rada obce schválila:
- Zpracování projektové dokumentace na akci „Cyklostez-

ka Bílá Lhota“ vítěznou firmou: ASA expert a.s. Lešetínská 
626/24 Ostrava.

- Opravu havárie vodovodního potrubí v ZŠ firmou VODA-
TOPENÍ-PLYN Petr Kučmín, Měník 21 za navrhovanou cenu 
a to co nejdříve.

- Finanční příspěvek ve výši 1000 Kč na jednoho občana pro Do-
mov pro seniory Červenka, kde jsou umístěni 3 naši občané. 

- Zpracování žádosti o dotaci paní Julií Zendulkovou a to na 
sakrální stavby – kříže v Červené Lhotě, v Bílé Lhotě a v Pa-
teříně.

- Výběr dodavatele na restaurování křížů, Bílá Lhota u pol-
ní cesty do Řimic, Červená Lhota u silnice do Hrabí a Pate-
řín firmou Mgr. Ladislav Werkmann, Blažejské náměstí 14,  
772 00 Olomouc. 

Rada obce ukládá:
- Starostovi obce vyvěsit záměr obce na směnu pozemků se 

ZD Haňovice dle seznamu, který je přílohou zápisu.
- Starostovi obce vyvěsit záměr obce na přijetí údržbáře pro 

obec. 
- Starostovi obce požádat o převod pozemků 1/30 a 78/1 

v k.ú. Bílá Lhota ze Státního pozemkového úřadu.

RO vzala na vědomí:
- Informaci od Českého statistického úřadu – Plnění příspěv-

kových organizací do registru osob. 



- Oznámení o zahájení správního řízení, seznam podkla-
dů pro rozhodnutí, Koncept výrokové části rozhodnu-
tí a Vyrozumění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí – povolení výjimek vše zaslané  
Agenturou ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Lito-
velské Pomoraví.  

- Informace o závěrečném vyhodnocení akce “ Kanalizace 
a ČOV Bílá Lhota“, které zaslal Státní fond životního prostře-
dí Praha. 

- Informace o možné digitalizaci kronik zaslané paní Hanou 
Černohousovou, Hradec Králové. 

- Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ zaslané Spolkem Lungta, Dlouhá 2/609, 
110 00 Praha 1. 

- Zápis o otevření pokladniček Tříkrálové sbírky.  

- Informace o putovní výstavě „Má vlast cestami proměn 
2017 zaslané náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Bc. 
Pavlem Šoltysem, DiS.   

- Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bez-
pečnosti za rok 2016 v katastrálním území obce Bílá Lhota 
zaslané Obvodním oddělením policie Litovel. 

- Usnesení Nejvyššího soudu ČR – společné lesy. 
- Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti pro-

vedené Českou školní inspekcí v ZŠ Bílá Lhota. 
- Zápis z jednání valné hromady spolku Odpady Olomoucké-

ho kraje, z.s. ze dne 30. 11. 2016.
- Územní souhlas vodovodní přípojka Pateřín čp. 40, zasla-

ným MěÚ Litovel, odborem výstavby. 
- Usnesení Okresního soudu v Olomouci o dodatečném na-

bytí dědictví části pozemků po paní Zlámalové. 

Co se děje v základní škole v Bílé Lhotě
Máme za sebou první pololetí a kousek, je tedy čas ohlédnout 
se za tím, co se dělo v naší škole.
Během podzimního a předvánočního času jsme opět uspo-
řádali Martinské (po)svícení s lampionovým průvodem, naši 
žáci se aktivně účastnili Adventní slavnosti pořádané Obec-
ním úřadem Bílá Lhota a MAS Moravská cesta. Těsně před vá-
noci se opět podařilo zorganizovat Vánoční zpívání v kostele 
sv. Kateřiny, které je každý rok hojně navštěvováno a velmi 
kladně hodnoceno. Velký dík patří všem žákům a zaměstnan-
cům školy, kteří se na těchto akcích podíleli.

Nejčerstvější událostí, která proběhla, je školní ples. Za vydat-
né podpory rodičů se podařilo naplnit sál místního kulturní-
ho domu, sehnat spoustu cen do tomboly, připravit občerst-
vení, zajistit obsluhování, prodej vstupenek, losů a úklid po 
plese. Děkujeme také děvčatům z tanečního kroužku pod ve-
dením slečny Terezy Strupkové za skvělé zahájení našeho ple-
su a v neposlední řadě hudbě L.I.F. Olomouc, která byla velmi 
kladně přijata. Teď nás čeká již jen závěrečné vyúčtování. Pev-
ně věříme, že částka, kterou budeme moci vložit do poklad-
ny SRPŠ, bude co nejvyšší. Získané peníze budou použity vý-
hradně pro potřeby žáků školy. Nakupují se za ně pracovní 
sešity, hradí se doprava na kulturní akce, přispívá se na plavá-
ní či lyžařský kurz. Tímto se snižují náklady rodičů na tyto nad-
standardní aktivity. Také se čas od času pořizují školní potřeby 
a pomůcky, které zatraktivňují výuku. 
Posledním bodem je zápis do I. třídy naší školy pro školní rok 
2017/2018. Tradiční lednový termín byl nařízením vlády změ-
něn na dubnový, takže v současné době jsme teprve v očeká-
vání, kolik budoucích prvňáčků se u nás objeví. Termín zápisu 
je momentálně stanoven na středu 12. dubna 2017. Předchá-
zet bude koncem března Den otevřených dveří, během které-
ho se můžete s naší školou blíže seznámit.
Na závěr Vám popřeji krásné jaro a spoustu sluníčka.
P.S.: Sledujte naše webové stránky www.zsbilalhota.cz, kde 
najdete vždy aktuální informace i fotky z akcí školy. 

Za ZŠ Radek Pospíšil, ředitel školy

V únoru jsme již tradičně vyrazili do Stříbrnic na lyžařský kurz. 
Vzhledem k nemocnosti se zúčastnilo pouze 5 žáků sedmé 
třídy. Jak všichni víme, letošní zima nám nabídla spoustu sně-
hu a mrazu. Bohužel tomu tak nebylo v týdnu, kdy jsme do 
hor vyrazili my. Vyzkoušeli jsme si tedy lyžování v dešti, silném 
větru, šlapání svahu při výpadku elektřiny či lyžování v neda-
lekých Kunčicích při vyplavení strojovny Stříbrnického vleku. 
Přes všechny nástrahy, včetně zdravotních komplikací, se po-
dařilo lyžařský výcvik absolvovat i se závěrečným slalomem. 
Naši úplní začátečníci (tři z pěti) si osvojili základy sjezdové-
ho lyžování a již po dvou dnech bezpečně sjížděli velmi dob-
ře připravenou sjezdovku. Věřím, že všichni se budou rádi do 
hor vracet a lyžování se stane trvalou součástí jejich trávení 
volného času. 



Během dubna 2017 si mohou rodiče dětí 
vyzvednout v Mateřské škole Bílá Lhota  
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
od 1. 9. 2017. 
Po vyplnění ji nechají potvrdit u dětského 
lékaře a v době od 2. do 16. 5. 2017 odevzdají 
zpět v mateřské škole (MŠ je v provozu každý 
pracovní den od 6.30 do 16.00 hodin). 
Rozhodný den (den, kdy ředitelka MŠ 
Bílá Lhota dle platných kritérií rozhodne 
v přijímacím řízení o přijetí nebo nepřijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 
2017) je stanoven na středu 17. 5. 2017. 
V 15.00 hodin bude na dveřích MŠ a na 
internetových stránkách zveřejněn seznam 
přijatých dětí. Všichni žadatelé obdrží správní 

rozhodnutí nejpozději do středy 24. 5. 2017. 
Kritéria k přijímání dětí jsou uveřejněna na 
internetových stránkách MŠ a na nástěnce při 
vstupu do budovy. 

     zpracovala V. Spurná

Získání nových znalostí a zkušeností přímo v reálném prostředí firem, s tím přichází projekt Vzdělávání 
praxí. 

Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodněným na pracovním trhu zvýšit jejich úroveň kvalifikace a tím se 
na trhu práce snadněji uplatnit.

Konkrétně je projekt určený lidem starším 15 let s nízkou úrovní kvalifikace, uchazečům o zaměstnání, 
rodičům na/po rodičovské dovolené nebo například lidem nad 50 let. Zájemci o vzdělávání praxí si následně 
vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, kde pak také samotnou praxi pod vedením zkušeného mentora 
absolvují. Kromě získaných zkušeností přináší projekt účastníkům také případnou možnost budoucího 
uplatnění v dané firmě. 

Na druhé straně se do projektu zapojují firmy z celé České republiky (tzv. poskytovatelé vzdělávání praxí), 
kteří vypisují jednotlivé nabídky pozic. Ti si naopak účastí na projektu vyzkouší potencionálního zaměstnance 
v praxi, ověří mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů na 
vzdělávání praxí.

Pro veškeré dotazy, individuální poradenství a případnou pomoc s registrací jsou uchazečům, účastníkům 
i poskytovatelům vzdělávání praxí ve všech krajích k dispozici Regionální projektoví manažeři.

Uchazeči o účast v projektu a firmy se mohou hlásit na www.vzdelavanipraxi.cz. Další informace naleznete 
také na facebook.com/vzdelavanipraxi.

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních 
věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Získání nových znalostí a zkušeností pímo v reálném prostedí firem, s tím pichází projekt Vzdlávání 
praxí.  

Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodnným na pracovním trhu zvýšit jejich úrove kvalifikace a tím se 
na trhu práce snadnji uplatnit. 

Konkrétn je projekt urený lidem starším 15 let s nízkou úrovní kvalifikace, uchazem o zamstnání, 
rodim na/po rodiovské dovolené nebo napíklad lidem nad 50 let. Zájemci o vzdlávání praxí si následn
vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, kde pak také samotnou praxi pod vedením zkušeného mentora 
absolvují. Krom získaných zkušeností pináší projekt úastníkm také pípadnou možnost budoucího 
uplatnní v dané firm.  

Na druhé stran se do projektu zapojují firmy z celé eské republiky (tzv. poskytovatelé vzdlávání praxí), 
kteí vypisují jednotlivé nabídky pozic. Ti si naopak úastí na projektu vyzkouší potencionálního zamstnance 
v praxi, oví mentorské schopnosti svých zamstnanc a získají kompenzaci vynaložených náklad na 
vzdlávání praxí. 

Pro veškeré dotazy, individuální poradenství a pípadnou pomoc s registrací jsou uchazem, úastníkm i 
poskytovatelm vzdlávání praxí ve všech krajích k dispozici Regionální projektoví manažei. 

Uchazei o úast v projektu a firmy se mohou hlásit na www.vzdelavanipraxi.cz. Další informace naleznete 
také na facebook.com/vzdelavanipraxi. 

Projekt je realizován Fondem dalšího vzdlávání, píspvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních 
vcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostednictvím Operaního programu Zamstnanost a 
státního rozpotu R. 



SDH Hrabí
pořádá

v sobotu 22. dubna 2017

TRADIČNÍ
SLET ČARODĚJNIC
Již XIV. slet se uskuteční v Hrabí ,, Pod ořechem“

Začátek ve 14:00 hod.

K tanci a poslechu vám bude hrát

HAPPY END

SLET ČARODĚJNIC

Naše noviny vydává:  Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín * e-mail:  obec@bilalhota.cz, obec.bilalhota@volny.cz, www.bilalhota.cz
* Fotografie  a kresby archiv obce. * Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice * Evidenční číslo MK ČR E 15752.

RECEPT
Míchaná vejce s medvědím česnekem
Ingredience (4 porce):
• 8 vajec
• 4 hrsti medvědího česneku
• 1 cibule
• 2 lžíce másla
• sůl, pepř

Postup:
1. Medvědí česnek propereme, osušíme v utěrce a nahrubo nakrájíme. Cibuli 

oloupeme a nakrájíme     nadrobno. Vejce rozšleháme v misce a dochutíme 
solí a pepřem. 

2. Rozehřejeme lžíci másla, přidáme cibuli a na mírném plameni necháme ze-
sklovatět. Vložíme medvědí česnek, osolíme, opepříme a necháme zavad-
nout. 

3. Přidáme vejce a za stálého míchání necháme postupně zhoustnout. Odsta-
víme, vmícháme zbylé máslo a podáváme.

Jatky Bílá Lhota

Prodej čerstvého vepřového,
hovězího, kuřecího

a krůtího masa.
Tradiční výroba uzenin.

Tel. 608 925 671


