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Milí čtenáři,
rok se překlopil do své druhé poloviny a Vám se do rukou
dostává další vydání našeho obecního zpravodaje.
Ani letošní jaro neproběhlo podle našich představ, ale
podobně jako v loňském roce bylo poznamenáno
epidemií koronaviru a s ní spojenými opatřeními. Do 11.
dubna platil nouzový stav, který trval nekonečných 189
dnů, následně schválila Vláda ČR četná omezení podle
pandemického zákona. V současné době je spousta
těchto opatření již zrušena, situace je o poznání lepší, ale
zdaleka ne stabilní. Věřme, že se nebude opakovat loňská
podzimní vlna. Snad tomu pomůže i očkování, které je
v plném proudu.
Koncem června zprávy o koronaviru vystřídaly informace
o ničivém tornádu, které nečekaně postihlo několik obcí
na jižní Moravě, před pár dny pak o extrémních
povodních v západní Evropě. Záběry, které jsme měli
možnost dříve vídat jen v katastrofických filmech nebo
zprávách z Ameriky, se staly součástí reality našeho
života a my si uvědomujeme, že něco podobného může
postihnout i nás. Važme si toho, že jsme u nás čelili
„pouze“ silným bouřkám a přívalovým dešťům.
Přeji Vám všem hezké léto bez krizových situací, dětem
prázdniny plné krásných zážitků. Užijte si do sytosti
pohodu letních měsíců, ale zároveň na sebe buďte
opatrní!
Pavlína Šrůtová, starostka

O čem jednalo zastupitelstvo
27. 5. 2021
Usnesení č. 01/01/2021:
ZO Vinary schvaluje závěrečný účet obce Vinary za rok
2020 a celoroční hospodaření obce za r. 2020 bez výhrad.
Usnesení č. 02/01/2021:
ZO Vinary schvaluje účetní závěrku obce Vinary za r.2020.
Usnesení č. 03/01/2021:
ZO Vinary schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z
Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/72238 mezi
Pardubickým krajem a obcí Vinary na r. 2021 ve výši
110 tis. Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 04/01/2021:
ZO Vinary schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě na zajištění
odvozu a uložení komunálního odpadu mezi společností
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a obcí Vinary.
Usnesení č. 05/01/2021:
ZO Vinary schvaluje smlouvu o sdružování prostředků na
nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Chrudim mezi obcí Vinary a Městskou knihovnou
Chrudim na rok 2021. Dále schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 800 Kč na podporu
výměnného fondu v roce 2021.

Usnesení č. 06/01/2021:

Usnesení č. 09/01/2021:
ZO Vinary schvaluje plán preventivně výchovné
činnosti obce na rok 2021.

ZO Vinary schvaluje projektovou dokumentaci na
umístění a výstavbu soustavy DČOV v obci Vinary a
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace mezi obcí Vinary a
společností AKVOPRO s.r.o. na zpracování pasportu
kanalizace, včetně provedení tlakových zkoušek
kanalizace.

Dále zastupitelstvo obce Vinary bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření obce k 30. 4. 2021
b) zprávy o činnosti finančního a kontrolního
výboru, JSDHO a SPOZ v roce 2020
c) informace o stavu přípravy na podání žádosti
o dotaci na DČOV
d) informaci o rozpočtových opatřeních č.
8/2020, 1/2021 a 2/2021
e) další informace
f) diskusní příspěvky

Usnesení č. 07/01/2021:
ZO
Vinary
schvaluje
výběr
poskytovatele
dlouhodobého investičního úvěru na akci DČOV v obci
Vinary společnost Moneta Money Bank, a.s.
Usnesení č. 08/01/2021:
ZO Vinary schvaluje plán akcí na rok 2021.

Domovní čistírny

mlčky tolerována. Není nám ale dovoleno do těch
samých stok vypouštět předčištěnou vodu
z certifikovaných domovních čistíren, které splňují
přísné parametry na kvalitu vypouštěných vod a
budou pod nepřetržitým monitoringem. Bohužel
takové jsou naše zákony.

V minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali,
že řešíme s vodoprávním úřadem ve Vysokém Mýtě
získání povolení k vypouštění předčištěných
odpadních vod z domovních čistíren do stávající
kanalizace, které je nutné k vydání souhlasného
stanoviska ke změně Programu rozvoje vodovodů a
kanalizací Pardubického kraje. Toto stanovisko je
vyžadováno k žádosti o dotaci na soustavu DČOV.

Jak bylo dohodnuto, Váš příspěvek 5 tis. Kč Vám
vrátíme. Tomu, kdo platil bezhotovostním převodem,
pošleme částku na účet, ze kterého byla odeslána.
Ostatní prosíme, aby se během července či srpna
dostavili v úterý mezi 17. a 19. hod. na obecní úřad.

Jelikož nejsou k dispozici doklady o kolaudaci stávající
kanalizace, požaduje vodoprávní úřad vyhotovit
pasport kanalizace a provést tlakové zkoušky kanalizace. Odborným posouzením stavu kanalizace nám
však nebyly tyto zkoušky doporučeny, protože by
téměř jistě vyšly v náš neprospěch. Bude tedy nutné
nejprve uvést kanalizaci do stavu, který bude
vodoprávnímu úřadu vyhovovat.

Věříme, že náš záměr na realizaci soustavy
domovních čistíren nakonec dopadne úspěšně, bude
to ale trvat podstatně déle, než jsme doufali. Výzva,
ze které jsme chtěli čerpat dotaci, byla ukončena 23.
června. Dobrou zprávou alespoň je, že už na podzim
letošního roku bude vypsána výzva nová.
Za případné vzniklé komplikace se omlouváme.

Dochází tak k paradoxní situaci, kdy pochybná kvalita
„vody“ v kanalizačních stokách je v současné době

Nakládání s odpady
Další povinnosti budou definovány v obecně závazné
vyhlášce obce Vinary o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství a obecně závazné
vyhlášce o místním poplatku za provoz systému
odpadového hospodářství, které musí zastupitelstvo
vydat ještě v letošním roce a budou platit od 1. ledna
roku 2022. Samozřejmě Vás o nich budeme
informovat.

Od 1. ledna 2021 je účinný nový zákon o odpadech,
který nahradil dosavadní odpadový zákon z roku
2001.
Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti
odpadového hospodářství a prosazuje základní
principy oběhového hospodářství, ochrany životního
prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
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Účelem zákona o odpadech je zajistit vysokou
úroveň ochrany životního
prostředí a zdraví lidí a
trvale udržitelné využívání
přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů
a nakládáním s nimi v
souladu s hierarchií odpadového hospodářství za
současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo
dosaženo
stanovených
cílů odpadového hospodářství
a
umožněn
přechod
k oběhovému
hospodářství.

Ani tolik propagovaná recyklace však není všelék. Je
velmi nákladná a zdaleka ne tak ekologická jako to, co
může udělat každý z nás – předcházet vzniku odpadu.
Důsledným předcházením vzniku odpadu lze
dosáhnout dokonce až nulové produkce odpadu, tedy
tzv. zero waste.

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii (viz
schéma výše), podle níž je prioritou předcházení
vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak
v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému
použití, recyklace, kompostování, jiné využití, včetně
energetického využití, a není-li možné ani to, pak
teprve jeho odstranění.

ZERO WASTE

Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku
odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné
vlastnosti.

Zero waste je životní styl, kdy člověk přemýšlí nad tím,
jak odpad nevytvářet. Stačí malé změny a naše
popelnice nemusí přetékat tunami odpadu.

Každý může kompostovat biologicky rozložitelný
materiál vznikající při jeho činnosti jako předcházení
vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost použije v
rámci své činnosti nebo jej předá v souladu se
zákonem o hnojivech a pokud během kompostování
nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví
lidí.

Koupit si, co se nám zlíbí, je jedním z výdobytků
dnešní doby. Problém je však v tom, že s každým
výrobkem si kupujeme také obalový odpad. Je
skutečně nezbytně nutné kupovat si takové množství
plastového odpadu? Problém s obaly se týká hlavně
jednorázových plastů. I když plasty dnes umíme velmi
dobře recyklovat, tak řada druhů plastů stále
recyklovatelných není.

Každý je povinen nakládat s odpadem pouze
způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými
právními předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii
odpadu.

Propracovaný systém recyklace tedy není vše. Navíc
lidé se chovají mnohdy nezodpovědně a plastový
odpad prostě jen tak pohodí. Ten se pak dostává do
přírody, kde může přetrvat stovky let, než se rozloží.
Ostatně oceány jsou dnes plastů plné.

Každý je povinen soustřeďovat odpady odděleně.

Naštěstí stále více lidí si uvědomuje nutnost chovat se
z pohledu odpadů zodpovědně. Nejde však jen o
recyklaci, ale spíše o to zamyslet se nad samotnou
nutností odpad zredukovat.

Podle hierarchie správného nakládání s odpady stojí
na prvním místě předcházení vzniku odpadu. Často se
opomíjí, přesto je to nejúčinnější způsob, protože
odpad, který nevznikne, není třeba následně řešit.
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je opravdu nutné novou věc kupovat. Předměty je
možné si vypůjčit, pořídit již použité, opravit či
renovovat starší.
Při pořizování nových věcí je vhodné zohlednit jejich
životnost, možnou opravitelnost a recyklovatelnost.
Je třeba se zamyslet i nad dostupností. Doprava a
manipulace tvoří nezanedbatelnou uhlíkovou stopu,
což si lidé při výběru často neuvědomují.

Obaly
Více než 30 % hmotnosti komunálního odpadu tvoří
obaly. Některé obchodní řetězce odebírají zpět
krabice, protože počet online nákupů v poslední době
dramaticky vzrostl. Je to velmi vhodný způsob, jak
točit obalový materiál dokola bez nutnosti jeho
zpracování.
Není třeba hned radikálně změnit všechny návyky. To
je dlouhodobě neudržitelné. Mnohem lepší je zaměřit
se na 2-3 body, které lze komfortně dodržovat a
případně k nim po čase přidat další.

Podobně lze na úrovni domácností využívat skleněné
či plastové obaly.
Samozřejmě že v dnešní době není možné žít zcela
bezodpadově, ale je třeba hledat cesty, jak množství
odpadu výrazně zredukovat.

Nákupy
Klíčovou otázkou je poptávka. O nákupech rozhoduje
spotřebitel, který by měl zodpovědně zhodnotit, zda

zdroj: samosebou.cz, arnika.cz, ecoblog.cz,
komunalniekologie.cz

Množství odevzdaného směsného a objemného odpadu v 1. pololetí 2021
Datum

Množství (t)

6. ledna

1,16

20. ledna

1,48

3. února

0,94

17. února

1,54

3. března

1,34

17. března

1,24

31. března

1,26

13. dubna (objemný)

3,34

14. dubna

1,15

28. dubna

1,05

12. května

1,16

26. května

0,94

9. června

0,94

23. června

0,66

Celkem

18,20

Za první pololetí letošního roku jsme svozové společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. odevzdali během 13 svozů celkem
14,86 tun směsného komunálního odpadu a 3,34 tun objemného
odpadu v rámci jarního svozu. Celkem jde tedy o 18,2 tun odpadu,
který se započítává při zjišťování nároku na tzv. třídící slevu.
Aby měla obec nárok na tuto slevu a mohla tak ukládat směsný a
objemný odpad na skládku za stejnou cenu jako v loňském roce, tj.
500 Kč/t, nesmí množství odevzdaného odpadu na 1 trvale bydlící
osobu přesáhnout 200 kg. V dalších letech se toto množství bude
každoročně o 10 kg snižovat, až roku 2029 dosáhne 120 kg na osobu.
Pro naši obec to pro letošní rok znamená, že za sníženou cenu
budeme moci skládkovat 26 t. Pro výpočet se použije počet trvale
bydlících obyvatel k 1. 1. 2020, což bylo 130, obyvatelé, kteří v obci
žijí bez trvalého pobytu, se při výpočtu nároku na slevu vůbec
nezohledňují, i když zde odpad také produkují. Za skládkování
odpadu převyšujícího 26 t zaplatíme 800 Kč/t (částka poroste až do
r. 2029, kdy to bude 1 850 Kč/t).
Z 26 tun jsme během poloviny roku vyčerpali již 70 %!
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Extrémní počasí

Děkujeme hasičům za jejich obětavou práci, díky níž
byly výrazně minimalizovány škody na majetku.

V předchozích týdnech hned dvakrát (29. – 30. června
a 8. – 9. července) prošly naší obcí a okolím silné
bouřky. V prvním případě byla bouřka provázena
velmi silným větrem, ve druhém způsoboval
problémy hlavně přívalový déšť.
Vítr způsobil škody zejména na stromech, déšť
zaplavil několik soukromých pozemků. Naše jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce prováděla
protipovodňová opatření, čištění koryta potoka,
odklízení popadaných stromů a větví a další potřebné
práce.

Za Humny – ohrada s ovečkami
Významné životní jubileum oslaví:

Za naší obcí v lokalitě zvané Za Humny již několik let
probíhá pasení oveček ve dvou ohradách. Novinkou
od letošního roku je, že lze bez omezení vždy jednou
z ohrad procházet i v době pasení. V ohradách došlo
k úpravám, které nově umožňují procházet středem
pastviny po cestách tou ohradou, ve které se zrovna
nepase. Jedna ohrada je vždy otevřená a průchozí po
jedné z cest (na mapě žlutá a růžová), jež tudy vedou.

v červenci: Anna Šrůtová – 65 let
Hana Langrová – 60 let
Jubilantkám přejeme pevné zdraví, spoustu štěstí,
spokojenosti, rodinné pohody a životního elánu.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny
chystáme v lokalitě Za Humny zábavně naučné
odpoledne pro děti. O termínu a programu této akce
Vás budeme informovat.
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Vítání občánků
Anežce ještě jednou přejeme šťastný a spokojený
život v naší obci a rodičům hodně radosti při výchově
všech tří dětí.

V neděli 27. června jsme mezi občany Vinar přivítali
naši nejmladší rodačku Anežku Slavíkovou, kterou
doprovodili rodiče Romana Hrubešová a Jiří Slavík,
sourozenci Anička a Jiříček, babičky, dědečci a další
příbuzní.
Po úvodním přivítání členkou sboru pro občanské
záležitosti Lenkou Fuksovou pronesla slavnostní řeč
starostka obce. Děti vystoupily s pásmem písniček a
básniček, které s nimi nacvičila Lenka Truncová.
Anežka dostala na památku tohoto dne mluvící
panenku, maminka kytičku, gratulaci a pamětní list.
Děkujeme organizátorkám za přípravu této slavnosti,
dětem za milé vystoupení a všem přítomným za účast.

Z kroniky obce Vinary

na Král. Vinohradech a až v roce 1918 v Budapešti
superarbitrován ku každé službě neschopný.

Přehled obyvatelů domů v roce 1914 a
jejich účast na válce (pokračování).

Šrůt Josef, nar. 4. února 1888, bratr majitele tohoto
domu, svobodný, řezník, nastoupil v mobilisaci
k zeměbr. pěš. pl. čís. 30 do Vys. Mýta, po kratším
pobytu nastoupil na frontu proti Rusku, kde v měsíci
říjnu 1914 byl kulí z pušky raněn do nohy a zajat při
dobývání Lublina. Léčen v Cholmu, Moskvě a Tule,
uzdraven transportován do Vjatských lesů na práci,
odtud prchl do Sarapulu, kde v továrně na obuv byl
zaměstnán. V r. 1917 v Borispolu vstoupil do legií, kde
se proti vojům bolševickým účastnil bojů. V září 1920
odejel do vlasti přes Vladivostok, Mojdž, Singapur,
Hon-kong, Kolumbii, Port sudan, Suez, Port-sajd,
Terst. Příjezd do Prahy v říjnu roku 1920.

Číslo domu 33 – Myška Frant. a Anna, vlastníci.
Týž nar. 13. února 1889, ženatý, rolník a tesař,
nastoupil v mobilisaci k 98. pěš. pluku do Vys. Mýta,
dne 12. 8. 1914 obdržel nemocniční dovolenou, na to
22. října 1914 znovu povolán a v listopadu 1914
přeložen k pěš. pl. č. 94 do Turnova. 1. 12. 1914
vypraven na frontu proti Srbsku, tam raněn 17. 12.
1914 za Bělehradem útržkem granátu do prstu pravé
ruky a při současném ústupu ve skoku utrpěl poruchu
v pravém koleni, na to léčen a 1. března 1915 na rok
propuštěn na zotavenou dovolenou, znovu však
povolán 24. 12. 1915 a po konstatování propuštěn.

Číslo domu 37 – Záleský Bohuslav, vlastník, narozen
26. července 1891, svobodný, zedník, nastoupil
v mobilisaci do Vys. Mýta k zem. pěš. pl. čís. 30, do
pole na Rusko dán 21. srpna 1914, tam v září 1914 u
Komárna raněn do nohy útržkem granátu, po druhé
na tutéž frontu vypraven v listopadu 1914, kde raněn
u Bardiova kulí z pušky do pravé ruky, dne 22. února
1915. V červenci roku 1915 uznán co invalida
k vojenské službě neschopný.

Tejmar Josef, švagr majitele tohoto domu, narozen
11. 1. 1887, svobodný, nastoupil v mobilisaci k pěš. pl.
čís. 98 do Vys. Mýta, vypraven na frontu proti Rusku,
kde 12. prosince 1914 padl u Sekače v Karpatech.
Číslo domu 34 – Šrůt Frant. a Anna, vlastníci
Týž narozen 12. října 1882, ženatý, domkař, narukoval
v mobilisaci ku 98. pěš. pluku ve Vys. Mýtě vypraven
na Rusko, kde v listopadu 1914 do levé ruky raněn,
kulí z pušky na řece Sánu, léčen v nemocnici ve
Znojmě, v květnu 1915 šel po druhé na tutéž frontu,
v srpnu 1915 raněn do levé nohy, léčen v nemocnici

Tejmar Josef, nájemce tohoto čísla, nar. 11. ledna
1887, ženatý, dělník, odveden 11. 6. 1915 k 98. pěš.
pl. do Kapošváru v Uhrách, do pole vypraven 15.
listopadu 1915 na Rusko, odkud přeložen v dubnu
1916 na frontu proti Itálii, tam v IX. italské ofensivě
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raněn útržkem granátu do pravého kolena – po
vyléčení propuštěn co invalida v dubnu 1917 s trvalou
40% neschopností.

šel na frontu Ruskou, kde pobyl jeden rok, pak
přesazen k pěš. pl. čís. 98 do Kapošváru v Uhrách,
dostal se na frontu proti Itálii, kde u řeky Piavi dne 1.
února dopoledne roku 1918 padl, zasažen útržkem
granátu do hlavy, jsa od bitevní čáry 2 hodiny vzdálen.
Týž den, měl odpoledne nastoupiti cestu na
dovolenou.

Číslo domu 38 – Černohorský Čeněk a Kateřina,
vlastníci.
Týž nar. 30. května 1870, ženatý, domkař, odveden
24. září 1916 k zem. pěš. pl. čís. 30 do Tulnu v Dol.
Rakousích, tam přeložen k pěš. pl. čís. 5. do Budějovic,
vypraven v únoru 1917 na Albánii, kde pobyl 16
měsíců, na to přeložen na frontu proti Itálii, kde po 8
měsících onemocněl na „malárii“. Léčen ve Filleře
v Albánii, dne 10. března 1918 přeložen do nemocnice
v Jihlavě, po částečném uzdravení konal hlídkovou
službu v zajateckém táboře v Chebu až do převratu.

Číslo domu 39 – Hruša Václav a Marie, vlastníci, rolník
a kupec, vzhledem stáří nad 50 roků válečných úkonů
prost.
Číslo domu 40 – Morávek Václav a Anna, vlastníci.
Týž narozen 20. srpna 1868, ženatý, rolník, odveden
24. září 1915 k zem. pěš. pl. čís. 30 do Tulnu v Dol.
Rakousích, odtud 8. března 1916 na frontu proti Itálii,
do přístavu v Sola k místním hlídkám, kde setrval do
převratu.

Černohorský Čeněk, syn, narozen 19. srpna 1898,
svobodný, při hospodářství, odveden v roce 1915
k dělostřel. pl. čís. 26 do Hradce Králové, po výcviku

Byliny

stopkatými, vstřícnými, vejčitými až podlouhlými listy,
ve vyšších partiích zubatými okraji. Horní listy
přecházejí v malé, červenavé listeny. Má bílé květy,
poměrně velké. Jsou opylovány hmyzem. Plody jsou
čtyři černohnědé tvrdky. Možnost záměny bazalky
pravé je velmi malá, protože bazalka se od podobných
rostlin stejné čeledi liší specifickou vůní. Vyžaduje
vlhkou, výživnou půdu a přímé slunce. Lze ji rozmnožit
semeny nebo řízkováním nekvetoucích postranních
výhonů.

Bazalka pravá (Ocimum basilicum)

Bazalka obsahuje hlavně silice (až 1,5 %) s hlavní
složkou methylchavikolem (estragolem) a linaloolem
a přibližně 5 % tříslovin, dále flavonoidy, glykosidy,
éterické oleje s eugenolem a ocimem, bazalkový kafr,
tanin, cinoel a jiné látky.
Čerstvé nebo sušené listy se používají jako univerzální
koření. Pěstují se formy s listy zelené a červené barvy.
Odlišné je také aroma – od typické vůně bazalky po
skořicovou a citrónovou. Různé barevné formy působí
v kontejnerech velmi dekorativně.

Bazalka pravá je aromatická rostlina z čeledi
hluchavkovitých.
Kvete od června do září. Je původem z Indie a z dalších
vlhkých tropických regionů Asie, kde byla pěstována
více než 5000 let. Do Evropy se dostala v 16. století a
v současnosti se pěstuje většinou na zahradách a v
domácnostech. Hindské kultury považují bazalku za
posvátnou bylinku. V některých kulturách je tato
rostlina zase znamením lásky a oddanosti mezi
mladými páry. Bazalka je nízká (20-40 cm) jednoletá
bylina, s lysou lodyhou. Lodyha je větvená, se

Okrasná rostlina
Pěstována je jako okrasná rostlina do okenních
truhlíků, kde je kromě vůně vítána i její schopnost
odpuzovat mouchy. Protože je to teplomilná letnička,
vyséváme ji v březnu až dubnu do truhlíku.
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Pěstování

Bazalka je mimořádně univerzální bylina, tlumí
křečové bolesti, zlepšuje trávení, harmonizuje
peristaltika, působí proti nadýmání, protizánětlivě i
mírně antibioticky. Je vhodná při nespavosti a
migréně, při psychogenně podmíněných závratích.

Bazalce se daří výhradně v teplých, slunných a
chráněných polohách. Bazalka roste především v
teplém středomořském podnebí. Rostlina vyžaduje 5
hodin slunečního svitu denně a teploty nad 10 °C. Daří
se jí v dobře odvodněných půdách. Bazalka se v našich
podmínkách chová jako jednoletka, jsou odrůdy,
které můžeme pěstovat trvale, ale je potřeba je
chránit před mrazem.

Při použití inhalace snižuje krevní tlak a je vhodným
prostředkem při těžkém nachlazení i při únavě.
Bazalku samotnou podáváme práškovanou, jako
koření nebo pro aromatické koupele či inhalace. Při
podávání ve formě čaje ji zpravidla kombinujeme s
dobromyslí, meduňkou, puškvorcem, řebříčkem,
heřmánkem, benediktem, tymiánem, kořenem
lopuchu nebo řepíkem.

Význam v potravinářství
Bazalka má v kuchyni široké využití. Po celou dobu
vegetace je chutnou i voňavou přísadou salátů z
čerstvé zeleniny. Můžeme ji přidat k dušenému masu,
do omáček i do polévek. Jen pozor na dávkování –
vyšší dávky nepůsobí uklidnění, ale naopak
podráždění.

Jméno bazalka
Slovo bazalka pochází z řeckého basileus, což
znamená „král“. Někteří lidé prý věří, že rostla na
místě, kde svatý Konstantin a Svatá Helena nalezli svatý
kříž. Po určité období však byla považována za
ďábelskou bylinu, protože její název byl zaměněn za
latinské basiliscus, bazilišek.
zdroj: cs.wikipedia.org

Bazalka tvoří základ italské kuchyně, používá se
zejména u receptů, jejichž součástí jsou rajčata
(saláty, těstoviny s rajčatovou omáčkou apod.), a
vyrábí se z ní omáčka pesto.

Mladí hasiči
Kroužek našich mladých hasičů se v letošním roce díky
covidové problematice rozjel až koncem května.
Schůzky probíhaly každý pátek v odpoledních až
večerních hodinách.
Na žádné závody jsme s dětmi nevyjeli. Přes
prázdniny se kroužek nekoná. První schůzka bude
ještě o prázdninách v pátek 20.8.2021.
Doufáme, že se vše uklidní a naplánované podzimní
závody a akce pro děti již proběhnou v klidu a bez
větších omezení.
Radka Peterková
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