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V rámci revitalizace zeleně jsme nechali provést úpravu zeleně i u našeho pomníku
vybudovaného na památku padlým v 1. světové válce. Místo přerostlých tújí byla
za pomník zasazena řada tisů, kolem pomníku byly osazeny trvalky a před pomník
byly předsazeny dvě lípy jako symbol naší státnosti. U pomníku si nyní vždy 11. 11.
připomínáme Den válečných veteránů (vlevo foto před, vpravo po revitalizaci).

 SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané,
ke konci se blíží dal
ší rok. Mnoho věcí
se nám povedlo, a to
nejen v naší obci, ale
i v okolí. Nejvýznam
nější stavbou, která se
nás letos týkala, byla
rekonstrukce komuni
kace Přátelství. Byla do
končena s dostatečným
časovým
předstihem
proti plánovanému ter
mínu. Děkuji všem za trpělivost a stavbyve
doucímu provádějící firmy EUROVIA CS, a.s.,
Ing. Michalu Vojtíškovi, za příkladnou spolu
práci s naší městskou částí.
Nyní již zase čelíme kolonám, které zjev
ně mají na svědomí nákladní auta a tranzit
ní doprava. Nezbývá, než se obrnit trpělivostí
a doufat v brzký začátek budování části ob
chvatu Prahy č. 511 a související stavby „Hos
tivařské spojky“.
A co nás čeká v příštím roce? Budeme po
kračovat ve zlepšování prostředí v naší měst
ské části. V plánu je pokračování v revitalizaci
zeleně v intravilánu obce, vybudování fitpar
ku při ulici Hájové a rekonstrukce víceúčelo
vého hřiště tamtéž.
Také půjdeme dvakrát k volbám. V lednu
budeme volit prezidenta a na podzim proběh
nou komunální volby. Určitě se každý snažíme
volit tak, aby to přineslo nám i naší zemi klidný
život, a věříme, že vybraní kandidáti jsou ti pra
ví. Někdy jsme spokojeni, jindy nás zklamou.
Stejné je to v našem všedním životě. Kaž
dý den je volbou. Volíme, co ráno na sebe,
co k snídani, zda se budeme v práci usmívat,
mračit, či si raději najdeme jinou. Volíme mezi
láskou a nenávistí, partnerstvím a samotou.
A také někdy volíme špatně.
Naštěstí, naše osobní volby můžeme rychle
změnit. Právě Vánoce jsou pro to dobrým ča
sem. Volba by v tomto případě měla být jas
ná – odpustit všem, k nimž cítíme zášť nebo
nechuť. Nabídnout ruku ke smíření. Vydat
se na návštěvu. Nebo vytočit telefonní číslo
a popřát šťastné Vánoce a hodně zdraví.
A to přeji také Vám všem
Vlastimil Vilímec
starosta

Z NAŠICH AKCÍ

Setkání s Mikulášem se uskutečnilo ve vinárně Mejto v sobotu
2. prosince. Mikuláš se svými
partnery andělem a čertem se trochu zdržel, a tak napětí mezi čekajícími dětmi, kterých byla plná
vinárna, bylo více než citelné. Zajímavé bylo, že Mikuláš zase věděl všechno o zlobivých dětech,
ale i o dětech hodných. Všechny
děti pak krásně přednášely básničky a byly po zásluze odměněny nadílkou. Nový nájemce zajistil
dle dohody výborné občerstvení,
takže se setkání velmi vydařilo.

Mikulášská

Vydává: Úřad MČ Praha Nedvězí ■ www.mcnedvezi.cz

Adventní setkání se seniory
Setkání se seniory se po několika letech, kdy byly potíže s nájemcem našeho jediného vhodného objektu pro pořádání takových
akcí, velmi vydařilo. Především díky novému nájemci, který připravil velmi chutné menu. Příjemná vánoční atmosféra byla dokreslena
živou hudební produkcí v kombinaci s hudbou reprodukovanou.

NOVINKY
V NAŠÍ KNIHOVNĚ



Dobrý den, králíčku
Malý králíček se s brášky vydal ven. Dají si
mrkvičku, budou se
honit po louce a zkusí
chytit motýlka. Leporelo pro nejmenší děti
od jednoho roku, s nímž objevíte nový svět.
Pevné stránky s pohyblivými prvky procvičí
i jemnou motoriku. Stačí jen vložit prstík
do správného otvoru a lehce vysunout, zatáhnout nebo otočit a hned bude váš malý
objevitel znát odpovědi.
J. K. Rowlingová
Harry Potter
a tajemná komnata
V druhé knížce se Harry, Ron a Hermiona
vracejí po prázdninách
do Bradavic a doufají,
že nový školní rok bude
klidný. Ale ouha, Harry
začne znenadání slyšet
hlasy, jež neslyší nikdo jiný, a po stěnách se
objevují výhrůžné nápisy. Po mnoha letech
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kdosi otevřel skrytou Tajemnou komnatu,
z níž vychází neviditelný nepřítel, a po chodbách bradavického hradu, kde škola sídlí, zůstávají ležet bezduchá těla studentů.
Kdo je pachatelem těchto hrůz? Nuže, vítejte znovu v Bradavicích, přátelé!
Pokusy v přírodě
a doma
Sopka, která vybuchuje v pískovišti, tajná zpráva, která zmizí
a zase se objeví, nebo
špekáček opečený bez
ohně. Co třeba sestrojit limonádovou raketu nebo postavit
bludiště pro hrášek? Tohle nejsou školní pokusy, ale zábava, kterou musíte vyzkoušet! V knize na vás čeká více než 50
zajímavých pokusů z přírodopisu, chemie
a fyziky a do většiny z nich se můžete pustit hned po přečtení.
Abby Clementsová
Setkání o vánocích
Půvabná pětatřicetiletá Laurie je úspěšná módní návrhářka
u věhlasné londýnské
firmy. Své kariéře obětovala naprosto vše,

od svého osobního volna až po začínající
vztah s Jayem, překrásným a milým klukem ze sousedství. Jenže stačí několik
hloupých chyb a celý její dosavadní život
je v troskách. Musí si vzít neplacené volno, a protože je měsíc před Vánoci, které
bytostně nesnáší, o to tíživěji na ni dopadá samota.
Lisa Jackson
Prokletí
Sarah McAdamsová
se rozhodla přestěhovat a zrekonstruovat
chátrající rodný dům,
o němž se v kraji povídá, že je prokletý
od okamžiku, kdy se
ze střechy zřítila jeho
první obyvatelka. Sarah jako malá cítila, že by na těch řečech
mohlo něco být, a teď se jí se stejným dojmem svěřuje i dcera. Jenže Sarah nemá
na takové historky čas, začne se bát, teprve když se z nedalekého městečka začnou šířit hrozivé zprávy o zmizelých dospívajících dívkách. Záleží jen na ní, jestli
se dokáže postavit tváří v tvář svým nejhorším obavám, aby zastavila pradávnou
noční můru, která jí chce znovu vtrhnout
do života.

Nedvězský žurnál 4/2017



ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo
Vybíráme nejdůležitější informace
z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Nedvězí konaného dne 26. 9. 2017.

❱
Zastupitelstvo schválilo:
❱ Jediného zájemce na vyvěšený záměr na prodej pozemků 159/2, 159/3
a 159/4, a to firmu MH Tower s.r.o.,
a kupní smlouvu s touto firmou.
❱ Výměnu vstupních dveří a 4 ks oken v objektu čp 89 při ulici Potocké – cena dodavatele firmy PILON spol. s r.o. je 44 304 Kč.
❱ Opravu havarijního stavu střechy vinárny
(objektu čp. 78 při ulici Hájové), ve třech
na sebe navazujících etapách, dle nabídek osloveného zhotovitele, firmy Tomáš
Pechar – tesařství, pokrývačství (tato firma již prováděla v minulosti na objektu
opravy lokálních havárií).
❱ Souhlas s prodejem části pozemku 281/8
v ulici Pod Bahnivkou z majetku HMP.
❱ Studii pro zřízení kompenzačních zelených pásů nad rámec projektu ŘSD „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511,
Běchovice – dálnice D1“ a přeložky komunikace I/12. Zřízení zelených pásů
bude plně v režii HMP.
❱ Neuznat na základě stanoviska legislativy MHMP nárokovanou náhradu škody manželů Tušových, Lednová 117/10,
ve výši 182 563,25 Kč za porušení povinností MČ Praha Nedvězí ve věci prodeje
pozemku na který byl podán restituční
nárok ing. L. Rathouským.
❱ Neuznat na základě stanoviska legislativy MHMP nárokovanou náhradu škody
manželů Modrákových, Lednová 108/5,



❱

❱

❱

❱
❱

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
❱ Oznámení OV MČ P 22 o zahájení řízení o dodatečném povolení staveb garáže
a přístřešků na pozemcích parc. 276/4,
276/9 a 276/10 stavebníka J. Herrmana
při ul. Hájové.
❱ Oznámení OV MČ P 22 o zahájení územního řízení, dělení a scelení pozemků
za účelem majetkového vypořádání.
Jedná se o pozemky parc. č. 164, 165,
168/2, 71/1 a 173/1 v k. ú Nedvězí u Říčan při ulici Pánkova (bývalý statek čp. 2).
❱ Rozhodnutí OV MČ P 22 – povolení
k odstranění stavby RD Slámova čp. 16.
❱ Informace o jednání starosty s radním
K. G. Procházkou o poskytnutí finanční částky na vykoupení pozemků pod
chodníky a komunikacemi na základě
znaleckých posudků, na vykoupení pozemků v duplicitním vlastnictví a za neoprávněné obohacení v celkové výši
7 765 700 Kč.
❱ Žádost pana Hanouska o odkoupení cca
50 m2 z parc. č. 62/1 u čp. 20 Rokytná.
S kompletním usnesením se můžete
seznámit na úřední desce nebo
na webových stránkách městské části.

Informujeme

Rekonstrukce čistírny odpadních vod
po počátečním skluzu pokračuje dobře.
Začátkem prosince byl spuštěn zkušební
provoz nové části, stará část, která byla
dosud v provozu, bude po odstavení zrekonstruována a v budoucnu bude sloužit jako rezerva. Hotovo však stále ještě



❱

ve výši 395 190 Kč za porušení povinností MČ Praha Nedvězí ve věci prodeje
pozemku na který byl podán restituční
nárok ing. L. Rathouským.
Neuznat na základě stanoviska legislativy MHMP nárokovanou náhradu škody manželů Hofmanových, Lednová
111/12, ve výši 109 609 Kč za porušení
povinností MČ Praha Nedvězí ve věci
prodeje pozemku na který byl podán
restituční nárok ing. L. Rathouským.
Žádost pí. J. Černíkové o zařízení stavby
stožáru VO na pozemku 182/3 za účelem osvětlení komunikace na pozemku
parc. č. 182/4.
Úpravu rozpočtu na rok 2017 v souvislosti s poskytnutím účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ na akci
č. 0080593 – MČ Nedvězí – vybudování
fitparku ve výši 600 tisíc Kč.
Úpravu rozpočtu na rok 2017 v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční
dotace uvolněné Ministerstvem financí určenou na úhradu výdajů vzniklých
hlavnímu městu Praze a jeho městským
částem v souvislosti s přípravami volby
prezidenta České republiky v roce 2018
ve výši 12 000 Kč.
Úpravu rozpočtu na rok 2017 v souvislosti s poskytnutím účelové investiční
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci
Oprava chodníku při ul. Únorové ve výši
100 tis. Kč.
Provést opravu chodníku při ulici Únorové (pozemek č 146/1) firmou 3k značky
za cenu v celkové výši 181 403 Kč.
Zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 100 tis. Kč v souvislosti

s opravou chodníku, opravou houpačky
a laviček na dětském hřišti.
❱ Položkový rozpočet firmy Arbo Gard
ve výši 66 066 Kč s DPH na odstranění
dřevin u ÚMČ, v souvislosti s revitalizací
zeleně v intravilánu MČ.
❱ Provedení opravy houpačky a laviček
na dětském hřišti dle cenové nabídky
truhláře Zdeňka Hnědkovského ve výši
7 400 Kč.

zdaleka není. Práce budou pokračovat
i nadále, rekonstrukcí prochází stávající
budova, dojde i na oplocení a celý objekt bude střežen kamerami. Přesto se
do oploceného areálu odváží „nezvané
návštěvy“, které jsou schopny poškodit
hotové dílo a způsobit značné škody.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

V prvních měsících roku 2018 se oslaví své narozeniny a jubilea tito občané:

3. 1.
8. 1.
3. 2.
10. 2.
14. 2.
20. 2.

Věra Sedloňová
Jaroslav Tuša
Anna Miškovská
Jaruška Vodičková
Václav Hübner
Jiří Modrák

84 let
70 let
85 let
87 let
86 let
70 let

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, životní optimismus
a mnoho radosti.

Nedvězský žurnál 4/2017

Letos se nám po několika letech konečně podařilo instalovat vánoční osvětlení krásného solitérního smrku u úřadu
MČ. Věc se podařila za zlomek ceny,
kterou každoročně nabízely firmy, specializované na tyto práce. A tak se můžeme i my těšit z pěkné vánoční výzdoby v centru naší městské části.
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Chceme být zde v Nedvězí Vašimi dobrými sousedy.
Klidně přijďte probrat problém Vašeho pejska
anebo zajděte jen tak na kávu a kus řeči…

Výroba přírodních veterinárních přípravků.

www.dokonalalaska.cz



HISTORIE

Vznik kalendáře
Jeho smysl a vznik je od nejstarších kalendářních
systémů stejný – slouží k organizaci života a spolupráce lidí v časovém rozsahu mezi jedním dnem
a jedním rokem. Jednotkou kalendářového členění je vždy den.

Každý kalendářní systém stanovuje počátek dne, roku a pravidelné členění roku na menší části. Moderní kalendář pokládá
za počátek dne půlnoc, kombinuje sedmidenní týdny a měsíce
o 28 až 31 dnech a počátek roku klade na 1. leden.

Kalendáře v historii lidstva
V nejstarších dobách lidské společnosti bylo rozdělení času vnímáno jako dar bohů. Člověku zpočátku stačilo rozdělení na den
a noc. S opuštěním převážně loveckého způsobu života, spojeného s neustálým stěhováním za lovnou zvěří, lidé s přechodem
na zemědělství začali sledovat opakující se přírodní jevy. S rozvojem obchodu pak vyvstala nutnost domluvit se na čase.
Patrně nejstarším je lunární kalendář, který se zakládá na pozorování měsíčních fází. Lunární kalendáře používali Babyloňané, Židé, i v daleké Číně. Sedmidenní týden se začal používat
podle počtu velkých nebeských planet (Merkur, Venuše, Mars,
Jupiter, Saturn, Slunce a Měsíc). Zemědělské kultury potřebovaly
roční plánování a začaly užívat solární kalendář, jehož základem
byl rok.
Egyptský kalendář je jedním z nejstarších, jehož rok již měl 365
dní a 12 měsíců po 30 dnech s vloženým „malým měsícem“. Roku
266 př. n. l. zavedl Ptolemaios III. přestupné roky. Řecký den začínal
východem slunce a roky měly 12 nebo 13 měsíců po 29 nebo 30
dnech. Mayský letopočet začínal rokem 3114
př. n. l. a pracoval s cykly po 5119 letech.
Juliánský kalendář zavedl v předkřesťanském Římě Gaius Julius Caesar roku 46
př. n. l. Měl 12 měsíců po 29, 30 nebo 31
dnech, dohromady 365 dnů a nově začal
1. ledna místo 1. března. Ten zreformoval papež Řehoř XIII. roku 1582 a od té
doby se pod názvem gregoriánský užívá až
do dnešních dnů.

Papež vydal bulu, která upravila nový kalendář a zkrátila
stávající rok o deset dní

Novodobé reformy kalendáře

Poslední reformou byla ta gregoriánská v roce 1582. A i když to
byla reforma velmi mírná, Velká Británie ji přijala až o dvě století
později, Rusko teprve po revoluci v roce 1918, Řecko ještě o pět
let později a Egypt až v roce 1928.
Přitom má gregoriánský kalendář mnohé
nevýhody. Předbíhá se o jeden den za 3323
roky, má čtyři různé délky měsíců, Nový rok
nepřipadá na stejný den v týdnu. Stejná nejsou ani obě pololetí (181 a 184 dní) či čtvrtletí. Neexistuje shoda mezi daty a dny od týdne
k týdnu, od měsíce k měsíci nebo rok od roku.
Proto se neustále opakují snahy na reformu kalendáře, jejichž cílem je dosáhnout,
aby Nový rok připadal vždy na stejný den
v týdnu a kalendářové schéma týdnů bylo
Letopočet
rok co rok stejné. Aby se délka měsíců určoLetopočet vlastně není věcí kalendáře,
vala jednodušším pravidlem a všechna čtvrtv běžném užití se s ním ale spojuje. Počátek
letí byla stejně dlouhá.
letopočtu se nazývá epocha, dobu od epoReformátoři obvykle navrhují, aby se
chy pak odborníci označují jako éru, tj. lena konci roku zařazoval jeden den (v přetopočet. Stanovoval se velmi různě, zprastupném roce dva), který by nebyl součástí
vidla z nespolehlivých záznamů a legend,
týdne ani měsíce. Zbývající počet 364 je dělia zpětně až po proběhnutí několika staletí.
telný sedmi, takže rok může souhlasit s cykAutor poslední reformy kalendáře
Ve starých říších se roky všeobecně počítalem týdnů, a v každém čtvrtletí by pak byl
papež Řehoř XIII. (1502–1585)
ly od nastoupení panovníka na trůn a ještě
jeden měsíc o 31 dnech, ostatní o 30 dnech.
ve starém Římě se roky nečíslovaly, nýbrž jmenovaly podle konsu- Jiný systém počítá se 13 stejnými měsíci po 28 dnech a jedním nebo
lů. Obdobně se určoval rok i později, například podle místních bis- dvěma přestupnými dny, které by nepatřily do žádného měsíce.
kupů i jiných významných osob.
Ačkoliv se takové návrhy pravidelně znovu objevují a v 60. letech
Mezi nejstarší letopočty patří starořecký s počítáním čtyřletí 20. století se dokonce zdálo, že je mezinárodní organizace schválí,
olympiád a římský „ab urbe condita“ („od založení města“ Říma). uskutečnění reformy kalendáře je zatím v nedohlednu.
Za počátek našeho letopočtu byl stanoven domnělý rok narozeA tak se děti mohou těšit na různě dlouhé vánoční prázdniny,
ní Ježíše Krista. Vypočetl jej, resp. stanovil, mnich Dionysius Exi- na prodloužené víkendy, které spojíme se státními svátky a počíguus kolem roku 500, ale prosadil se až od 9. století a papežská tat, který den v týdnu budeme mít příští rok narozeniny či Vánoce.
kancelář jej začala užívat po roce 1000.
Jindra Svitáková, foto archiv autorky

Nedvězský žurnál 4/2017
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Informujeme

Volba prezidenta republiky
Volby prezidenta republiky se budou konat v pátek a v sobotu 12. a 13. ledna
2018. První den lze hlasovat od 14 do 22 hodin, druhý den od 8 do 14 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z odevzdaných
platných hlasů, proběhne druhé kolo
o dva týdny později, tj. 26. a 27. ledna
2018.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům
do schránek. Pokud je nedostanete, můžete si je vyzvednout v den voleb ve volební
místnosti.
Voličský průkaz
O voličský průkaz lze požádat na úřadu městské části Praha-Nedvězí. Požádat lze osobně, prostřednictvím datové
schránky nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem voliče. Vydávání voličských průkazů bude zahájeno 15 dnů

před volbami, tj. 28. prosince 2017. Vyzvednout si ho můžete osobně, nebo
bude vydán osobě, která se prokáže
plnou mocí s podpisem voliče, nebo
může být zaslán poštou na adresu voliče
do vlastních rukou.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, ovšem pouze na území svého
volebního okrsku. V takovém případě vyšle
volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.



ODPADY

Kam s olejem ze smažených
řízků a kaprů
Zvláště v období vánočních svátků dochází
ve zvýšené míře k zanášení a znečišťování kanalizační sítě, což s sebou nese i zvýšené nároky na její následné čištění a údržbu. Proto
hl. město Praha zavedlo před rokem možnost
odnést použité tuky a oleje do jednoho z 20
sběrných dvorů, v nichž jsou na tento odpad
umístěny nádoby. Odložení je zcela zdarma,
pouze je potřeba oleje zbavit zbytků jídla
a přinést na sběrný dvůr v uzavřené PET lahvi.
Použité oleje tak nemusí být odpadem,
ale cennou surovinou. Pokud je odevzdáte na sběrném dvoře, putují dále ke zpracovateli, který je po vyčištění dále používá
v široké škále produktů a služeb.
Pokud zrovna nemáte cestu na sběrný
dvůr, lepší variantou, než kanalizace, je
slít olej do PET lahve a následně ji vyhodit
do směsného komunálního odpadu.

ZAHRADY

Kdy a jak kácet stromy?
Podzim a zima jsou nejvhodnějším časem
na údržbu, ale také pro kácení poškozených
či nadmíru rozrostlých stromů.
Péče o zahrady a pozemky přilehlé
k domu s sebou přinášejí rozhodnutí, kdy
je třeba zasáhnout a odstranit jak staré
či nakažené ovocné dřeviny, tak vzrostlé jehličnany, které mohou ohrozit zdraví
a majetek. K tomu je třeba znát základní
zásady, které stanoví vyhláška č. 189/2013
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
vydaná Ministerstvem životního prostředí.
S povolením či na oznámení
Kácení stromů na zahradách je dovoleno pouze v době vegetačního klidu, tj.
od 1. 10. do 30. 3., a to především z důvodů ochrany hnízdícího ptactva.
Bez povolení lze kácet ovocné dřeviny na zahradách rodinných a bytových
domů, u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a také neovocné dřeviny, pokud je obvod kmene ve výšce
130 centimetrů nad zemí menší než 80
centimetrů.
Jestliže plánujeme z jakéhokoli důvodu
pokácet větší strom, či keřový porost o rozloze nad 40 m2, potřebujeme povolení.
To vydává odbor životního prostředí při
místně příslušném obecním či městském
úřadu. Povolení je zdarma a bude o něm
rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti.
V žádosti se uvádí: jméno a adresa žadatele, doklad o vlastnictví pozemku, počet
a druh dřevin, obvod kmene ve výšce 130
centimetrů nad zemí a zdůvodnění žádosti.
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Havarijní stav a památné stromy
Neovocný starý strom se může dostat
velmi rychle, například po vichřici či sněhové kalamitě, do havarijního stavu, kdy
je nezbytné konat bez prodlení, protože by
mohl ohrozit lidské životy či majetek.
Kácet můžeme bez povolení, avšak následně, nejpozději do 15 dnů, je třeba
oznámit pokácení orgánu ochrany přírody
a k oznámení přiložit doklady, které zdokumentují, že nebyla jiná možnost. Pokud
je čas, pozvěte si před pokácením stromu
dendrologa, jehož posudek k dokumentu
může být rozhodující.
S památným stromem, který máte
na pozemku, je to složitější. Ty je zakázáno
kácet zákonem o ochraně přírody a krajiny. V případě, že strom již prakticky nežije a dendrolog posoudí jeho stav, je třeba,
aby orgán ochrany přírody nejprve zrušil
ochranu této dřeviny jako památného stromu, a poté povolí pokácení.
Pozor na sousedy
Když kácíme velký strom, jehož kořeny
a větve zasahují k sousedům, je třeba se

se sousedy domluvit. Tyto záležitosti řeší
§ 127 odst. 1 občanského zákoníku, kde
se mj. uvádí, že soused nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek, a to mimo
jiné i tím, že bude v nevhodné roční době
odstraňovat ze své půdy kořeny stromu
nebo odstraňovat větve stromu přesahující
na sousedův pozemek.
Svépomocí nebo s odborníkem
Kácení stromů není jednoduchou prací,
zvláště pokud jde o stromy staré, hodně rozrostlé, nadmíru vysoké či dokonce poškozené. Běžný ovocný stromek asi zvládne každý
zahrádkář, ale v případě rozrostlého stromu
či neovocné dřeviny, která přesahuje výšku
domu, případně zasahuje do elektrických
drátů, je již práce složitější. Stačí špatně odhadnout směr pádu a neštěstí je na světě.
Také práci s motorovou pilou nelze podcenit,
zranění bývají velmi vážná a nebezpečná.
Proto zvažte své síly a raději přizvěte
odborníka, který má potřebné vybavení
a techniku a postará se o to, aby práce proběhla bez zbytečných těžkostí.
Jindra Svitáková
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Často se nebojíme trávit večery nad výrobou
křehkých vanilkových rohlíčků či jiných nazdobených vánočních specialit, ale to, co jíme každý den, nepečeme. Přitom domácí chleba nebo
housky nejsou žádným uměním a zvládne je i začínající pekař. Internet je plný návodů, dokonce
i videonávodů, ale pokud začínáte, vystačíte si
s vlastním rozumem a jednoduchým postupem.
Takhle jsem se to naučila já.
Chleba podle Mirky Baštové
Kvásek jsem dostala od kamarádky a vydrží cca 14 dní v ledničce, lehce přiklopený. Dá se koupit i na farmářských trzích a na internetu existuje i kvásková mapa, kde si můžete najít nadšence
poblíž vašeho bydliště, který vám kousek kvásku věnuje.
Kvásek nejprve musíme tzv. oživit: do původního kvásku, který dáme do misky, vmícháme 20 dkg žitné mouky a 250 ml vody
(Magnézie, kojenecká). Necháme kynout 8 hodin, ale lze i více,
pod potravinovou folií.
Potom oddělíme 300 g kvásku (zbytek schováme opět do ledničky). Do kvásku přidáme 100 g žitné mouky, 200 g hl. mouky,
2 lžičky soli, 2 lžičky kmínu a 350 ml vody. Čtvrt hodiny propracováváme vařečkou. Pak přisypeme 300 g hl. mouky, opět propracujeme a necháme půl hodiny odpočinout. Pak zpracujeme do tvaru
chleba a necháme další 3 hodiny kynout.
Rozpálíme troubu na 250 °C, chleba přemístíme na plech, který
jsme pod chlebem pomoučnili, vložíme do trouby a rychle tam
chrstneme 1 dcl vody a troubu zavřeme (abychom docílili zapaření). 10 minut pečeme, pak teplotu snížíme na 240 °C a pečeme
dalších 20 minut.
Možná se vám postup zdá zdlouhavý, ale ve skutečnosti je tam
práce na tak půl hodiny, zbytek zabere kynutí a pečení. A jestliže
jednou začnete, nezbude vám, než se stále zdokonalovat a pokra
čovat, protože chuť domácího chleba nic nepřekoná.

Housky
500 g hl. mouky, 2 vejce, 20 g droždí (i sušené), 250 ml mléka,
4 lžíce sádla, 1 lžička soli, 1 lžíce cukru, kmín, mák, hrubá sůl.
Do mísy prosejeme mouku, uděláme do ní důlek
a přidáme vlahé (ale opravdu jen mírně vlahé) mléko
s cukrem a rozdrobeným
droždím. Přikryjeme utěrkou a necháme vzejít kvásek (cca 10–15 min.). Poté
přidáme ostatní ingredience (sádlo si pomalu rozpustíme, ale aby se neškvařilo

INZERCE

Zakázkový nábytek na míru:

n

kuchyně, dětské pokoje, ložnice, vestavné skříně,
kancelářský nábytek
n

Vybavení mateřských škol:

nábytek do tříd, šaten, umýváren, sboroven,
ředitelen, kuchyní
n

Vybavení zahrad MŠ:

průlezky, houpačky, skluzavky, domečky,
altány, pergoly, pískoviště
Dle vámi dodané dokumentace
jsme schopni vyrobit jakýkoli atypický
truhlářský výrobek.
Milan Řehák
Mírová 19/23, 251 01 Říčany-Pacov
mobil: 602 335 050
rehak@centrum.cz
www.rehak.vyrobce.cz
a nebylo moc horké) – a vypracujeme tužší těsto. Dáme na teplé
místo vykynout (cca 1 hod.). Po vykynutí krájíme kousky a splétáme housky. Dáme na plech vyložený pečícím papírem, potřeme
rozšlehaným vajíčkem a sypeme mákem, solí nebo kmínem. Necháme ještě chvíli nakynout (cca 10 min.) a pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C dozlatova.
Uvidíte, jak rychle zmizí domácí pečivo ze stolu. A pokud je chcete vylepšit třeba na silvestrovský stůl, zkuste rohlíky, ale před tím,
než trojúhelníčky smotáte do výsledného tvaru, přidejte na těsto
třeba kousek slaniny, šunku nebo nivu. A na konec lahůdka, která
vždy překvapí.

Plněný chleba
Bochník chleba nakrojíme
v rozmezí cca 3 cm nejprve z jedné strany a následně z druhé,
jako bychom tvořili šachovnici
tak, aby spodní část chleba zůstala v celku. Potom do mezer
mezi sloupky vložíme kousky
sýru, anglické slaniny či šunky.
Chléb potřeme máslem smíchaným s bylinkami, kořením podle vlastní chuti a prolisovaným
česnekem, zabalíme do alobalu
potřeného máslem nebo olejem a pečeme v předehřáté troubě
25 minut při 180 °C. Potom alobal otevřeme a dopečeme ještě
dozlatova asi 10 minut.
Jindra Svitáková
foto autorka
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