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„Párty místnost“
Majitelé domů, kteří mají v suterénu 

domu nevyužité prostory, a přitom žijí 
bohatým společenským životem, či jsou 
rodiči teenagerů, mohou zvážit zařízení 
tzv. „párty místnosti“. 

To už je v zahraničí zcela obvyklé, u 
nás teprve novinkou. I když v - tom by 
třeba moravští majitelé sklípků se mnou 
nesouhlasili.

Postačí nám místnost velikosti běž-
ného obýváku, která je dobře větratel-
ná, má alespoň sklepní okna a možnost 
příležitostného vytápění. Pohodlné také 
je, když se nám poblíž párty místnosti 
podaří vybudovat toaletu s malým umý-
vadlem.  

Na podlahu je vhodné položit odolnou 
dlažbu, hodí se i malý kuchyňský kout s 
dřezem, skříňkou na nádobí a vyřazenou 
ledničkou, kterou zapínáme příležitost-
ně. V místnosti může být dlouhý stůl s 
lavicemi.

Naše párty místnost skýtá i jiné využi-
tí. Když je čas letního zaváření, a venku 
přes třicet, určitě se nám tu v chládku 
budou plnit kompotové sklenice jedna 
radost! No, a před Vánocemi se tu zase 
můžeme rozložit se slepováním a dodě-
lávkou cukroví, a přitom byt nám zůsta-
ne čistý.  

Dřez v pergole
Plánujete na zahradě postavit zastřeše-

nou pergolu s grilem? Pak je velice prak-
tické zde mít i malou kuchyňskou linku, 
s přívodem elektřiny a pitné vody,  a s 
dřezem svedeným do odpadu domovní-
ho potrubí.  

Do zahradní pergoly nám postačí starší 
plechový dřez a pracovní deska, což veli-
ce oceníme při čištění ryb na gril, nebo 
nakládání masa. Veškerá špína a mast-
nota se odbude venku. 

Ve venkovní kuchyni také umyje-
me veškerou mastnotu z grilovacích 
mříží a nástrojů, takže nenosíme už nic 
domů. Jinak bývá přetahování nádobí 
pro hospodyňku nepříjemnou tečkou za 
každým grilováním. 

A jak získat venku horkou vodu? Úpl-
ně jednoduše. Buď máme na střeše vod-
ní zásobník na solární ohřev, nebo je 
ještě jedna možnost: jakmile sundáme 
z grilu maso a už neplánujeme nic opé-
kat, dohořívající uhlíky nám vodu ohře-
jí. Stačí na mříž postavit širší naplněný 
hrnec. 

V zahradní pergole se nám hodí i rych-
lovarná konvice a pár vyřazených šálků. 
Pohotová odpolední káva zahradníků, 
nebo večerní čaj při západu slunce, to je 
ta pravá relaxace.   -lko-

Tipy do domu i zahrady
Již žádné řezání na cirkulár-

ce a sekání zahrad o nedělích 
a svátcích, konec obtěžování 
sousedy hlučnými projevy.

Zakazuje to nová vyhláška 
města Žďáru n. S. o veřejném 
pořádku, která začala platit v 
červnu. 

Nad jejím návrhem se v zastu-
pitelstvu 18. května rozpouta-
la živá diskuze - konkrétně nad 
pasáží o omezení hlučných čin-
ností v nevhodnou denní dobu. 
V návrhu stálo, že každý je povi-
nen zdržet se o nedělích a stá-
tem uznaných dnech pracovní-
ho klidu  v zastavěném území 
města veškerých prací spoje-
ných s užíváním zařízení a pří-
strojů způsobujících hluk, např. 
cirkulárek, motorových pil a 
křovinořezů. 

Někteří zastupitelé se však 
domnívají, že v případě vyostře-
ných sousedských vztahů bude 
nařízení ještě větším přiléváním 
oleje do ohně. Na druhé straně 

však zaznívaly argumenty, kdy si 
už lidé s bezohlednými sousedy 
nevědí rady. 

Několik zastupitelů podalo 
protinávrh: vyjmout z vyhlášky 
onu pasáž o omezení hlučných 
činností o nedělích a svátcích. 
To ale neprošlo hlasováním. 
Většina zastupitelů je názoru, že 
neděli a dny pracovního klidu je 
třeba respektovat.

V souvislosti s protikuřáckým 
zákonem, který také platí od 
1. června, už zástupci radnice 
jednali  s provozovateli restau-
rací ve věci součinnosti. Jejich 
povinností je zajistit pořádek a 
klid před svými podniky. Aby 
kuřáci, kteří si jdou v noci ven  
„zapálit“, nehlučeli spícím lidem 
pod okny. 

Pro případ, že by podniky 
situaci s kuřáky nezvládaly, má 
město v záloze možnost zavede-
ní tzv. policejní hodiny, kdy se 
bary a zábavní podniky zavírají. 
Tak již to v některých městech 
funguje.  -lko-

V neděli dejme klid 
sekačkám


