INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

LISTOPAD 2014

Slovo starosty obce
VáÏení obãané, obsah tohoto zpravodaje je hlavnû zamûﬁen na v˘sledky komunálních voleb do na‰eho zastupitelstva
a zápisu z ustavujícího zasedání. Úãast obãanÛ ve volbách byla o proti rokÛm minul˘m niÏ‰í, pﬁesto jsme se dostali
nad 50 %, coÏ je více neÏ celostátní prÛmûr. V‰em voliãÛm za úãast patﬁí moje podûkování.
M. Such˘, starosta

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly, konaného dne 3. 11. 2014 od 18.00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Zálezly bylo zahájeno v 18.00 hodin
dosavadním starostou obce panem Miroslavem Such˘m (dále jako „pﬁedsedající“), kter˘ oznámil, Ïe zasedání bylo
ﬁádnû svoláno a vyvû‰eno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, konalo do 15
dnÛ ode dne uplynutí lhÛty pro podání
návrhÛ soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhÛta uplynula dne
24. ﬁíjna 2014, Ïádn˘ návrh nebyl
podán).
Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úﬁední desce Obecního úﬁadu Dolní Zálezly zveﬁejnûna
v souladu se zákonem po dobu nejménû 7 dní, a to od 25. 10. 2014 do 3. 11.
2014.
Souãasnû byla zveﬁejnûna na „elektronické úﬁední desce“.
Déle pﬁedsedající vyzval zastupitele

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1) Odstoupení zvolen˘ch kandidátÛ do
zastupitelstva obce
2) SloÏení slibu nov˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce
3) Volba starosty
4) Volba místostarosty
5) Volba pﬁedsedÛ finanãního a kontrolního v˘boru
6) OdmûÀování ãlenÛ zastupitelstva
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Závûr zasedání
obce k podpisu prezenãní listiny (pﬁíloha ã. 1 tohoto zápisu).
Pﬁedsedající schÛze dále z prezenãní
listiny pﬁítomn˘ch ãlenÛ zastupitelstva
(pﬁíloha ã. 1) konstatoval, Ïe pﬁítomno
je 5 ãlenÛ zastupitelstva (z celkového
poãtu 5 v‰ech ãlenÛ zastupitelstva),
takÏe zastupitelstvo je usná‰eníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

K programu zasedání nemûl nikdo
ze zastupitelÛ pﬁipomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
V˘sledek hlasování: : Pro: 5 Proti: 0

zákona o obcích vyzval pﬁítomné ãleny
zastupitelstva ke sloÏení slibu. SloÏení
slibu probûhlo tak, Ïe pﬁedsedající pﬁeãetl slib stanoven˘ v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji vûrnost âeské republice. Slibuji na svou ãest a svûdomí,
Ïe svoji funkci budu vykonávat svûdomitû, v zájmu obce a jejích obãanÛ
a ﬁídit se Ústavou a zákony âeské republiky.“ a vyzval pﬁítomné ãleny zastupitelstva ke sloÏení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na pﬁipraveném archu (pﬁíloha ã. 2)
Îádn˘ ãlen zastupitelstva neodmítl
sloÏit slib ani nesloÏil slib s v˘hradou.

ZdrÏeli se: 0
Usnesení ã. 1 bylo schváleno
Pﬁedsedající navrhl urãit ovûﬁovateli
zápisu pana Vojtí‰ka a pana Zíku a zapisovatelem pí. PapeÏovou. Vypracováním usnesení pana Ale‰e Zíku. K návrhu nebyly vzneseny Ïádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Pﬁedsedající navrhl urãit ovûﬁovateli
zápisu pana Vojtí‰ka a pana Zíku,
a zapisovatelem pí. PapeÏovou. Vypracováním usnesení pana Ale‰e
Zíku.
V˘sledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0
ZdrÏeli se: 0
Usnesení ã. 2 bylo schváleno
1) ODSTOUPENÍ ZVOLEN¯CH
KANDIDÁTÒ DO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Pan pﬁedsedající oznámil, Ïe obdrÏel
dopis od hnutí Pro sport a zdraví, které
získalo ve volbách 2 mandáty a pﬁeãetl
ho pﬁítomn˘m:
„Pﬁedev‰ím nám dovolte podûkovat
v‰em voliãÛm, obãanÛm na‰í obce, za
hlasy, které jste hnutí Pro sport a zdraví ve volbách dali. Vyslovili jste dÛvûru
nejen v nás kandidáty uveden˘ch na
kandidátce hnutí, ale i souhlas s volebním programem, kter˘ jsme Vám voliãÛm pﬁedloÏili.
V˘sledky voleb v‰ak ukázaly, Ïe nás
podpoﬁilo pouze 27.62 % voliãÛ, obãanÛ na‰í obce.
Z v˘sledku voleb vyplynulo, Ïe do
zastupitelstva obce Dolní Zálezly jsme
dostali pouze dva mandáty. Takto
slab˘ mandát by znaãnû omezoval
na‰e moÏnosti volební program hnutí
Pro sport a zdraví prosazovat vzhledem k poãetní pﬁevaze zvolen˘ch kandidátÛ za stranu SNK Evrop‰tí demokraté. Toto omezení bychom pak pocítili zejména pﬁi hlasování o otázkách t˘ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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kajících se ﬁízení obce v celém prÛbûhu
volebního období.
Z dÛvodÛ v˘‰e u veden˘ch jsme se
rozhodli je‰tû pﬁed ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce rezignovat na
získané mandáty. Zvolené zastupitelstvo obce bude pracovat v poãtu pûti
zastupitelÛ po celou dobu volebního
období rokÛ 2014 - 2018, coÏ nijak neomezí rozsah plnûní jejich pravomocí
a rozhodování.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe rozhodnutí
v‰ech na‰ich kandidátÛ je opodstatnûné a odpovûdné vÛãi voliãÛm, kteﬁí nás
volili. Je‰tû jednou dûkujeme za hlasy
a v‰em na‰im spoluobãanÛm pﬁejeme
hlavnû hodnû zdraví. Podepsání kandidáti hnutí Pro sport a zdraví.
Pﬁed zahájením zasedání bylo ãlenÛm zastupitelstva obce (pﬁi prezenci)
pﬁedáno osvûdãení o zvolení ãlenem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona
ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.
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2) SLOÎENÍ SLIBU NOV¯CH âLENÒ
ZASTUPITELSTVA
Pﬁedsedající v souladu s § 69 odst. 2

âlenÛm zastupitelstva obce bylo pﬁedáno osvûdãení o zvolení ãlenem zastupitelstva obce podle § 53 zákona ã.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,
v platném znûní.
Pﬁedsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty probûhla veﬁejnû.

Návrh usnesení
Volba starosty a místostarosty probûhne veﬁejn˘m hlasováním.
V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se 0
Usnesení ã. 3 bylo schváleno.
4) VOLBA STAROSTY
Pﬁedsedající navrhl, aby starostou
obce dle nejvût‰ího poãtu obdrÏen˘ch
hlasÛ byl pan Miroslav Such˘ a navrhl
ho na uvolnûného starostu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
volí uvolnûn˘m starostou pana Miroslava Suchého
V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se 0

Usnesení ã. 4 bylo schváleno
5) VOLBA MÍSTOSTAROSTY
Podle v˘sledku voleb navrhl pan starosta Such˘ za neuvolnûného místostarostu pana Ale‰e Zíku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
volí neuvolnûn˘m místostarostou
pana Ale‰e Zíku
V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se 0
Usnesení ã. 5 bylo schváleno.
5) VOLBA P¤EDSEDÒ FINANâNÍHO
A KONTROLNÍHO V¯BORU
Na pﬁedsedu finanãního v˘boru navrhl pan starosta Such˘ paní ing. Nûmeãkovou. Jin˘ návrh nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
volí pﬁedsedou finanãního v˘boru
paní ing Nûmeãkovou Irenu.
V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se : 0
Usnesení ã. 6 bylo schváleno.
Na pﬁedsedu kontrolního v˘boru navrhl pan starosta Such˘ pana Pej‰u.
Jin˘ návrh nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
volí pﬁedsedou kontrolního v˘boru
pana ZdeÀka Pej‰u.
V˘sledek hlasování: Pro : 5 Proti: 0
ZdrÏeli se: 0
Usnesení ã. 7 bylo schváleno.
6) FINANâNÍ ODMùNY
JEDNOTLIV¯M âLENÒM
ZASTUPITELSTVA:
Pﬁedsedající navrhl odmûny pro neuvolnûné zastupitele dle pﬁílohy ã. 1 naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb., o odmûnách za v˘kon funkce ãlenÛm zastupitelstev, v platném znûní, poskytovan˘ch mûsíãní odmûnou od dne zvolení
takto:
místostarosta: ..................7.509,pﬁedseda v˘boru:.............1.340,ãlen v˘boru:......................1.030,ãlen zastupitelstva:.............460,-

Kã
Kã
Kã
Kã

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odmûnu
za v˘kon funkce místostarosty jako
neuvolnûného ãlena zastupitelstva

obce ve v˘‰i 7 509,— Kã mûsíãnû.
Odmûna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty.
V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se 0
Usnesení ã. 7 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odmûnu
za v˘kon funkce neuvolnûného
ãlena zastupitelstva obce ve v˘‰i
460,— Kã mûsíãnû. Odmûna bude
poskytována ode dne pﬁijetí tohoto
usnesení a v pﬁípadû náhradníka
ode dne, kdy mu vznikne mandát.
V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se 0
Usnesení ã. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odmûnu
za v˘kon funkce pﬁedsedy v˘boru
zastupitelstva ve v˘‰i 1 340,— Kã
mûsíãnû. Odmûna bude poskytována ode dne zvolení do funkce pﬁedsedy.
V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se 0
Usnesení ã. 9 bylo schváleno.

V˘sledek hlasování: Pro 5 Proti 0
ZdrÏeli se 0
Usnesení ã. 10 bylo schváleno
7) DISKUSE
Do diskuse se nikdo nepﬁihlásil.
8) USNESENÍ
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelÛ obce Dolní Zálezly pﬁeãetl pan
místostarosta Ale‰ Zíka.

Zastupitelé obce schválili usnesení
z ustavujícího veﬁejného zasedání
zastupitelÛ obce
V˘sledek hlasování: Pro 5 proti 0
zdrÏeli se 0
Usnesení z ustavujícího veﬁejného zasedání zastupitelÛ obce bylo schváleno.
9) ZÁVùR ZASEDÁNÍ
Pﬁedsedající podûkoval v‰em za pﬁítomnost a oznámil, Ïe dal‰í veﬁejné zasedání bude v prosinci. Zasedání zastupitelstva ukonãil v 18.15 hodin.

Pﬁílohy zápisu:
1) Prezenãní listina
2) Listina prokazující sloÏení slibu
ãlenÛ zastupitelstva obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odmûnu
za v˘kon funkce ãlena v˘boru zastupitelstva ve v˘‰i 1.030,— Kã mûsíãnû. Odmûna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce ãlena v˘boru.

Zápis byl vyhotoven dne:
10. 11.2014
Zapisovatel:
PapeÏová Blanka
Ovûﬁovatelé:
pan Ale‰ Zíka
pan Martin Vojtí‰ek
Starosta: pan.
Miroslav Such˘

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly ze dne 3. 11. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

■
■
■
■

Uvolnûn˘m starostou obce byl zvolen pan Miroslav Such˘
Neuvolnûn˘m místostarostou byl zvolen pan Ale‰ Zíka
Pﬁedsedou finanãního v˘boru byla zvolena paní ing. Irena Nûmeãková
Pﬁedsedou kontrolního v˘boru byl zvolen pan Zdenûk Pej‰a
V˘‰e mûsíãních odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva obce je dle pﬁílohy ã. 1 naﬁízení vlády ã.37/2003 Sb. splatností od 3. 11. 2014 stanovena
takto:
Neuvolnûn˘ místostarosta .......... 7 509,- KãPﬁedseda v˘boru ........................... 1 340,- Kã.
âlenové v˘boru ............................. 1 030,- Kã.
Zastupitelé obce ............................ 460,- Kã.
Zapsal: Ale‰ Zíka • Schválil: Miroslav Such˘
V Dolních Zálezlech dne 3. 11. 2014
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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VÁNOâNÍ V·EVùD: VÍTE TO...?
VÁNOâNÍ STROMEâEK.
Rady, jak vybrat ten nejlep‰í
Smrk, borovici, ãi jedli? Nebo jenom
umûlou imitaci? Pﬁiná‰íme pût rad,
podle ãeho vybírat ﬁezan˘ vánoãní stromek a jak se o nûj pﬁes svátky správnû
starat.
■ ¤ezan˘ ãi v kvûtináãi? Hlavnû, aby
byl ãerstv˘ a neopadával
Îiv˘ vánoãní stromek si nekoupíme,
pﬁece nebudeme niãit lesy. Pokud si
nûco podobného ﬁíkáte kaÏd˘ rok a trávíte Vánoce u nepﬁíli‰ zdaﬁilé umûlé
imitace, vûzte, Ïe je to zbyteãné.
Vánoãní stromky se totiÏ vesmûs pûstují na speciálních plantáÏích. Nûkde
dokonce umoÏÀují vybrat si stromek
pﬁedem a nechat si jej uﬁíznout aÏ
tûsnû pﬁed Vánocemi. Pﬁípadnû se v lesích pﬁi proﬁezávkách pokácejí stromky, které pﬁekáÏejí ostatním v rÛstu.
Pro umûl˘ stromek tak hovoﬁí spí‰e
to, Ïe Vánoce s ním jsou pohodlnûj‰í a
Ïe po poãáteãní vy‰‰í investici vyjde
nakonec levnûji. Nûkomu i tak mÛÏe
vadit, Ïe Ïiv˘ stromek se po pár t˘dnech vyhodí, a proto volí sice Ïiv˘, ale
v kvûtináãi.
Ten je v‰ak hodnû citliv˘ na zmûny
teplot a doma byste ho nemûli mít déle
neÏ dva tﬁi dny. CoÏ se tﬁeba v domácnosti s dûtmi pﬁíli‰ nehodí, potomky by
navíc mohlo zklamat, Ïe Ïivé stromeãky b˘vají hodnû malé. ZÛstanete proto
u ﬁezaného? âtûte, jak ho vybrat co
nejlépe.
■ Nakupujte radûji venku
Pro vánoãní stromek zajdûte k nûkterému z ãetn˘ch venkovních stánkÛ,
kter˘ch se vÏdy v prosinci vyrojí velké
mnoÏství.
Nejãastûji je najdete na vánoãních trzích ãi pﬁed nákupními centry, kam mÛÏete pohodlnû zajet autem a stromek
odvézt.
Dobrého prodejce poznáte podle
toho, Ïe má jasnû dané ceny a poradí,
jak se o stromek starat.
Prodavaã mÛÏe kmen stromku ofrézovat, aby se lépe ve‰el do stojánku,
ale stromek pak mÛÏe rychleji
uschnout.
Tip: Je dobré, kdyÏ prodavaã stromek zabalí do ochranné sítû, aby se
vûtve cestou nepolámaly.
■ Vybírejte jen ty zdravé
Nejprve si zvolte druh stromku - musíte si ﬁíct, zda se vám nejvíce líbí
smrky s hust‰í korunou, ãi spí‰e o nûco
ﬁid‰í, ale trvanlivûj‰í borovice, pﬁípadnû
zda vám nevadí pﬁiplatit si za jedli.

Nebo dáte pﬁednost nûkterému z
exotiãtûj‰ích jehliãnanÛ? Nejprodávanûj‰í jsou stromky s v˘‰kou mezi 1,5 aÏ
2 metry.
Lépe se vám bude zdobit stromek se
soumûrn˘m tvarem a pravideln˘m
umístûním vûtví, které by mûly b˘t pruÏné.
Zkontrolujte také stav a barvu jehliãí,
zda není viditelnû seschlé ãi nûjak netradiãnû zbarvené.
Nesmí v Ïádném pﬁípadû opadávat.
Stromek by také nemûl silnûji ronit
pryskyﬁici. Vûtve musí volnû spl˘vat do
prostoru, nesmí b˘t deformovány dopravou nebo skladováním.

Tip: Nekupujte zabalené stromky,
vÏdy si je nejprve nechte ukázat a teprve pak zabalit. Jehliãí musí mít svûÏí,
sytû zelenou barvu.
■ Postavte stromek do chladna
Vánoãní stromek doma vybalte ze
sítû, aby se neniãily vûtve. NeÏ ho dáte
do nádoby s vodou, seﬁíznûte mu kmínek asi o dva centimetry.
Uvolní se tím kapiláry, které mohly
b˘t zality pryskyﬁicí a jimiÏ stromky
vedou vodu do koruny a jehliãí.
Postavte stromek do chladné místnosti, tﬁeba do pﬁedsínû ãi do garáÏe,
nebo jej dejte na zahradu, na terasu
nebo balkon, ale nesmûjí b˘t na jiÏní
stranu.
Pokud takové chladné místo doma
máte, mÛÏete stromek nakoupit uÏ na
poãátku prosince.
Pﬁi uskladnûní v teplotách okolo nuly
není nutné dávat stromek do vody.
Tip: Rozhodnû neloupejte kÛru na

konci kmínku. Odstranili byste tím
právû ta pletiva, která stromek vyuÏívá
pro dopravu vody a Ïivin.
■ Dávejte stromku pravidelnû vodu
AÏ stromek pﬁinesete do tepla, upevnûte jej do stojánku. Stromek ve stojánku dejte na nûjaké svûtlé místo, kam
v‰ak nedopadají pﬁímo sluneãní paprsky.
Mûl by stát co nejdále od topení, aby
nevysychal, ideálnû ve stojánku s
vodou. Stromek bude moci po seﬁíznutí kmene vodu pít a vydrÏí mnohem
déle. Dbejte na to, aby byla ve stojánku stále voda a kmínek byl ponoﬁen˘.
Stromek mÛÏe vypít aÏ pÛl litru vody
dennû, zejména je-li umístûn u okna,
kde na nûj svítí slunce a je-li v místnosti sucho.
Vodu mÛÏe nahradit vlhk˘ písek, keramzit, perlit ãi zelená aranÏovací
hmota. Pravidelnû také roste jehliãí. Na
pﬁísun vody jsou nejnároãnûj‰í smrky,
nejménû jedle.
Tip: Stojan na stromek s nádrÏkou
na vodu poﬁídíte v zahradnick˘ch centrech.
■ Zabezpeãte stromek pﬁed pádem
Stromek dÛkladnû upevnûte do stojanu, aby nespadl. MÛÏete jej pojistit po
stranách siln˘m silonov˘m lankem. Zvíﬁata je lep‰í ke stromeãku vÛbec nepou‰tût. Pﬁed dûtmi jej uchráníte
ohrádkou.
Tip: Vrací se trend vû‰et stromek ze
stropu, pak nehrozí, Ïe jej na sebe strhnou dûti ãi pes nebo koãka.
■ Nejãastûj‰í druhy vánoãních
stromkÛ
Smrk ztepil˘
• Má krátké, tuhé jehliãí a hustou korunu.
• K sehnání je v rÛzn˘ch barevn˘ch odstínech zelené aÏ po ‰edozelenou.
• Brzy opadává.
• Prodává se za nejniÏ‰í ceny.
Smrk pichlav˘
• Známûj‰í pod názvem smrk stﬁíbrn˘.
• Pochází ze Severní Ameriky.
• Má ‰edozelené aÏ stﬁíbrné jehliãí.
• Koruna je hustá a vûtve pevné, takÏe
unesou i tûÏ‰í ozdoby.
• Jehliãí pﬁi zdobení více píchá do
rukou.
• Skoro neopadává.
Borovice lesní
• Vzhledovû odli‰ná od smrku a jedle.
• Má del‰í jehliãí neÏ smrk.
• Má ﬁid‰í kuÏelovitou korunu, vûtve
jsou dále od sebe.
• VydrÏí mnohem déle neÏ smrk.
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Borovice ãerná
• Je pÛvodem z Balkánu, pûstuje se i v
ãesk˘ch lesích a parcích.
• Má del‰í jehliãí neÏ borovice lesní, od
8 aÏ do 15 centimetrÛ.
• Má ‰ir‰í a pevnou korunu, takÏe potﬁebuje více místa.
• Jehliãí skoro neopadává.
Jedle kavkazská
• Jehliãí má dlouhé kolem tﬁí centimetrÛ, na líci je lesklé.
• Roste velmi pravidelnû.
• Vûtve udrÏí i tûÏ‰í ozdoby.
• Dlouho vydrÏí, témûﬁ neopadává.
• B˘vá nejdraÏ‰í.

jaﬁe by to mohl b˘t problém, ale pﬁed
Vánocemi se naplní obﬁí akvária v hypermarketech Ïiv˘mi rybami. Îivého
kapra mnohdy koupíme i na vánoãních
trzích nebo pﬁed prodejnami s rybáﬁsk˘mi potﬁebami.
Jak vybrat toho pravého
Pokud kupujeme Ïivou rybu jednou
roãnû, budeme asi dlouho pﬁem˘‰let,
jak˘ kousek z velké kádû vybereme.
Nûkteﬁí z nás nechají volbu na prodávajícím a budou se orientovat jen podle
váhy a nûkteﬁí z nás mohou vyuÏít tabulku na této stranû zpravodaje, která
jim mÛÏe pomoci jak vybrat zdravou a
chutnou rybu.

JAK VYBRAT KAPRA?
V˘bûr kapra je jen o starost víc. Vût‰inou je to muÏská záleÏitost. Proto,
váÏení a milí, neplaãte a nezoufejte.
Pokud se v rybách nevyznáte, my vám
poradíme, jak vybrat skvûlého Ïivého
kapra.
Kapr na vánoãním stole
Na ãesk˘ vánoãní stÛl patﬁí neoddiskutovatelnû kapr. Samozﬁejmû, Ïe na
stole nebude sám. Klobása s ka‰í,
mléãná polévka s krajícem chleba,
ﬁízek se salátem, ovoce, oﬁechy a cukroví zaplní stÛl takov˘m zpÛsobem, Ïe
se tatínkové budou bát, aby se jídelní
stÛl nerozpadl. Kapr by v‰ak rozhodnû
nemûl chybût, i kdyÏ ho nûkteﬁí ãlenové
rodiny nemají rádi. Ryby obecnû se na
Vánoce sice pﬁipravují jiÏ dlouho, ale
kapr je tradiãní záleÏitostí aÏ od 19.století. Ve stejné dobû také nahrazuje ‰upina pod talíﬁem dosud tradiãní minci.
·upina samozﬁejmû není k jídlu, mûla
by pﬁinést více penûz tomu, kdo jí pod
talíﬁem nalezne. Vánoce 20. století jiÏ
patﬁily kaprovi. Kapﬁí maso bylo jedno z
nejdostupnûj‰ích. MoÏná i to má velk˘
podíl na tom, Ïe se z kapra stala tradice.
Kde nakupovat kapra
Pokud nemáme v rodinû rybáﬁe nebo
nedostaneme kapra od znám˘ch, musíme se pro nûho vypravit do obchodu.
Sehnat Ïivého kapra není o Vánocích
problém. V létû, na podzim nebo na

Povrch
tûla
Îábry
Oãi
Ploutve
¤iÈ
Váha

Dobr˘ kus
leskl˘ povrch, pevné ‰upiny,
minimum hlenu
rÛÏové, ãervené
jasné, prÛhledné, vypouklé
nepo‰kozené
uzavﬁená
váha okolo 2kg je ideální - maso
má stﬁední obsah tuku a je dobﬁe
stravitelné

Tipy a rady pﬁi nakupování
• Do va‰eho nákupního ko‰íku rozhodnû nepatﬁí ryby, které v kádi plavou
bﬁichem nahoru nebo se klátí.
• Z pﬁeplnûn˘ch kádí nebude ryba
úplnû ideální. Ryba bude nejspí‰ pﬁidu‰ená a potluãená. Radûji jdûte
nûkam, kde dávají rybám více prostoru.
• ¤íãní kapﬁi, to jsou ti s niÏ‰ím hﬁbetem
a podlouhlej‰ím tûlem, mají ménû
tuku a nejsou tak cítit bahnem.
• Lep‰í je donést rybu domÛ a nechat ji

ve vanû. Ryba se v ãisté vodû proãistí a její maso bude chutnûj‰í. Vodu ve
vanû mÛÏeme vymûnit a efekt proãi‰tûní bude je‰tû intenzivnûj‰í.
• Kapﬁi mohou b˘t bez ‰upin - lysí nebo
‰upinatí. To, Ïe lys˘ kapr nemá tolik
‰upin není na závadu. Na druhou
stranu sice nebudeme mít tolik práce
se ‰upinami, ale musíme dÛkladnû
odstranit hlen z kÛÏe, nebo kapra rovnou stáhnout.

ZVÍ¤ATÒM CUKROVÍ
NEDÁVEJTE, MOHLI
BYSTE JIM UBLÍÎIT
Sedíte u stolu se smaÏen˘m kaprem
a cukrovím a vá‰ pes nebo koãka
mlsnû kÀuãí vedle vás. Rádi byste mu
nûco ze sv˘ch dobrot dali, ale to by
byla chyba.
Domácí zvíﬁata by nemûla dostávat
jídlo, které patﬁí na lidsk˘ talíﬁ. Je totiÏ
pﬁíli‰ slané, koﬁenûné, mastné. Proto
vût‰ina lidsk˘ch dobrot do zvíﬁecího jídelníãku opravdu nepatﬁí.
V ãem je v‰ak takov˘ salát s majonézou pro psa nebezpeãn˘? NejenÏe
mÛÏeme takovouto stravou zpÛsobit
na‰im miláãkÛm akutní zaÏívací potíÏe,
tedy prÛjmy nebo zvracení, ale z dlouhodobého hlediska jim takto mÛÏeme
zpÛsobit selhávání dÛleÏit˘ch orgánÛ,
jak˘mi jsou játra a ledviny.
Co se t˘ãe vhodn˘ch dárkÛ pro zvíﬁecí ãleny rodiny, je na trhu mnoho pochutin urãen˘ch pﬁímo pro nû, tím urãitû majitelé nic zkazit nemohou.
I v takov˘chto obchodech se dá sehnat zboÏí rÛzné kvality, ale to uÏ je na
prodejcích a na vlastním uváÏení majitelÛ. A samozﬁejmû na chuÈov˘ch buÀkách zvíﬁat.

Radûji nebrat
matn˘ povrch, bíl˘ hlen, po‰kozené ‰upiny, bílé
chomáãky plísnû, odﬁen˘ hﬁbet
za‰edlé, hnûdé
matné, zapadlé
potrhané
vystouplá, ãervená
kapﬁi okolo 1 kg mají malé kosti, které mohou
zpÛsobit nehodu a velcí kapﬁi nad 3kg jsou
pﬁíli‰ tuãní a maso b˘vá mnohdy cítit bahnem
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