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POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 13. února 2012
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Účetní odpisový plán pro rok 2012
3. Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti
organizační složky místní knihovna Třebichovice
za rok 2011
4. Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti místní
správy za rok 2011
5. Pořízení změny č. 2 ÚP
6. Pořízení změny č. 3 ÚP
7. Schválení ceny za stočné 2012, způsob vybírání
stočného a podmínky, za nichž bude poskytována
sleva
8. Schválení členského příspěvku pro Svazek obcí
TSH včetně informace o průběhu lednové členské
schůze svazku
9. Finanční příspěvek pro sdružení Přemyslovské
střední Čechy
10. Umístění dopravního značení na cestu vedoucí na
Vinařickou horku
11. Umístění závory na cestu za hřbitovem (k dopravní
zákazové značce)
12. Připojení se k nabídkovému řízení pořádanému
Středočeským krajem na výběr dopravce
13. Různé
- Informace o protestu občanů obce Hrdlív proti
kácení stromů na pozemku za hřbitovem
- Informace o možnosti organizování a výkonu
veřejné služby Obcí Třebichovice
- Diskuze
Uzávěrka tohoto čísla: 8. února 2012
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pá: 7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pokladní hodiny (doba, kdy OÚ přijímá platby)
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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Z OÚ

Pondělní veřejné zasedání zastupitelstva má na programu několik
bodů a pro ty z Vás, kterým třeskuté mrazy zabrání v osobní návštěvě
malého salonku, bych ráda některé z nich více přiblížila.
Zvláštní pozornost si zaslouží body o pořízení změny územního
plánu. Dobře víte, že jsme po celé uplynulé období přijímali Vaše
návrhy na změny využití území v katastru obce. Příjem žádostí byl
ukončen k poslednímu lednovému dni. Nyní tedy odstartujeme změnu
č. 2 územního plánu tím, že předložíme k odsouhlasení, že
pořizovatelem změny bude Úřad architektury a územního plánování
Magistrátu města Kladna, který pro obec bude vykonávat
pořizovatelskou činnost při zpracování změn územního plánu.
Co konkrétně to znamená:
−

Obec Třebichovice písemně požádá Úřad architektury a územního
plánování Magistrátu města Kladna o vykonávání pořizovatelské
činnosti pro zpracování změn územního plánu.
− Vlastní usnesení o pořízení změn č. 2 ÚP Třebichovice bude
předloženo ZO v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. § 6 odst. 5)
a to až po posouzení podnětů na změny č. 2.
− Pořizovatel (Úřad architektury a územního plánování Magistrátu
města Kladna) posoudí úplnost každého návrhu, jeho soulad
s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby
je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky
požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh
odmítne a sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom
informaci zastupitelstvu obce.
− Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej
posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží
k rozhodnutí zastupitelstvu obce. O výsledku jednání
zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a Úřad
územního plánování. (tzn. písemně sdělí každému, kdo dal
požadavek na změnu, zda jeho změna bude pořizována).
− Návrhy změn budou prezentovány a posuzovány na veřejném
zasedání a bude přitom přihlíženo k názorům široké veřejnosti.
− Návrhy na změny ÚP, se kterými vyjádří zastupitelstvo obce
souhlas, budou předloženy Úřadu architektury a územního
plánování Magistrátu města Kladna jako podklad pro zpracování
změn ÚP.
− Smlouvu na projekční práce uzavře obec s vybraným uchazečem na
základě výběrového řízení.
− Pokud bude pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní
potřebou navrhovatele, obec podmiňuje její pořízení úplnou
úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady
navrhovatelem. Cena bude rozpočítána dle m2 pozemků, jichž se
změna týká. Na základě písemných dohod s navrhovateli změn
bude vybrána záloha ve výši odpovídající jednotlivým podílům.
Tolik v kostce o pořízení změny č. 2. Ostatní informace budeme
předkládat průběžně po celou dobu zpracovávání změny, včetně
pozvánky na slíbenou prezentaci všech změn, kterou jsem Vám slíbila.
Nicméně se musím omluvit, v únoru to opravdu nebude…
Pořízení změny č. 3 územního plánu je vyvoláno výhradní
potřebou společnosti RP Real, s. r. o., která má vlastnická práva
k pozemkům v okolí hřbitova a zavázala se nést veškeré náklady
s pořízením této změny. Jedná se o tu společnost, o které se psalo
v minulém vydání TM, v souvislosti s kácením stromů v ovocném sadu,
který byl ještě před rokem 2000 obecním pozemkem. RP Real po
událostech, které se zde odehrály, stáhl svoji žádost na změnu využití
ovocného sadu pro plochy pro zástavbu a tento návrh již nebude
předmětem změny.
Návrh na pořízení změny územního plánu s pořadovým číslem 3
spočívá v prověření možnosti vymezení částí pozemků parc. č. 1178,
881 a 509/2, na kterých stojí velký bílý dům, jako plochy pro bydlení,
krátkodobé ubytování, školící, rekreační a kulturní aktivity. Společnost
má zájem kolaudovat tuto budovu jako penzion.
Je navrženo žadateli RP Real vyjít vstříc a žádost kladně vyřídit
a řešit pořízení změny č. 3 odděleně od změny č. 2, která díky své
komplikovanosti potrvá delší dobu.
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
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Schválení ceny za stočné 2012,
způsob vybírání stočného a podmínky, za nichž
bude poskytována sleva
Dle
článku
V.
bodu
2
OZNÁMENÍ
OBCE
TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ cenu stočného
schvaluje vlastník kanalizace na základě provozovatelem
předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných
provozních nákladů nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního
roku s platností od 1. 1. příslušného kalendářního roku písemným
oznámením odběrateli. Písemné oznámení výše stočného bude
zveřejněno na úřední desce obce po dobu nejméně 15
kalendářních dnů.
Doposud byla provozovatelem Obec Třebichovice, která spolu s Obcí
Svinařov na společné schůzce vypočítala cenu za stočné pro rok
2012 ve výši 37,50 Kč/m3.
Po vzájemné dohodě navrhují obě obce dotaci stočného
pro své občany ve výši 20 %. Cena za osobu trvale
hlášenou v obcích činí 1080 Kč/osobu/rok, dotace obcí
činí 270 Kč/osobu/rok. Celková částka stočného je pro
ostatní občany (s trvalým pobytem mimo obec
a podnikatelské subjekty) 1350 Kč/osobu/rok.
Dotace na stočné ve výši 20 % bude poskytnuta pouze těm
občanům, kteří nemají vůči obcím nebo Svazku obcí TSH
pohledávky po lhůtě splatnosti!!!
Obce vyzývají občany k úhradě stočného za rok 2011 a všech
ostatních dluhů nejpozději ke dni 29. 2. 2012. Po tomto termínu
ztrácí ti občané, kteří neuhradí avízované stočné, či své dluhy, nárok
na slevu stočného a svazkem jim bude vystavována faktura v plné
výši. Stejně bude postupováno během vystavování faktur v roce
2012. Těm občanům, kteří neuhradí faktury v termínu, nebude sleva
dále poskytována.
Způsob vybírání stočného: Dnem 1. 2. 2012 převzal provozování
kanalizace v obcích Třebichovice a Svinařov Svazek obcí TSH. Ten
je také oprávněn vybírat stočné od občanů. Svazek bude vystavovat
zálohové faktury – 270 Kč/osobu/Q – se splatností ke každému 15.
dni měsíců březen, červen, září a prosinec. Cenu za stočné bude také
možno uhradit jednorázově.
Platbu bude možno uhradit bankovním převodem na účet svazku,
nebo provést platbu v hotovosti v sídle OÚ. Obce Třebichovice a
Svinařov si dovolují požádat své občany, aby v letošním roce
2012 dali přednost úhradě stočného v hotovosti v sídlech OÚ.
Důvodem je především to, že svazek v letošním roce nemá ještě svůj
vlastní účetní program a tuto službu si musel zakoupit. Položky na
výpisech bankovních účtů jsou účetní firmou zpracovávány a také
zpoplatňovány. Proto bychom uvítali, kdyby občané v tomto roce
udělali takový malý krok zpět a platby hradili v hotovosti. Obecní
úřad bude přijímat platby za stočné v období od 5. 3. do 15. 3.
každé pondělí a středu v čase od 8 do 12 a od 18 do 20 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Kdy je možno platit stočné v sídle OÚ:
(1. zálohová faktura 2012)
Po
5. 3. 2012
St
7. 3. 2012
8:00 –
18:00 –
12:00
20:00
Po
12. 3. 2012
St
14. 3. 2012
(Pokud jste ještě neodevzdali IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ,
můžete při této příležitosti tento nedostatek odstranit).
Zastupitelstvo obce bude tedy schvalovat cenu za stočné, dotaci
a podmínku, za které bude dotace poskytována.

Do konce měsíce února (29. 2. 2012) je možné zaplatit stočné
za rok 2011. Platby přijímá OÚ v hotovosti, nebo lze částku
uhradit bezhotovostním převodem na účet obce.
Do konce měsíce února (29. 2. 2012) je také možné uhradit
veškeré dluhy, které mají někteří občané u OÚ.
Občanům, kteří neuhradí do tohoto termínu své pohledávky
po lhůtě splatnosti, nebude poskytována sleva na stočné!!!
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Schválení členského příspěvku pro Svazek obcí TSH
včetně informace o průběhu lednové
členské schůze svazku
Dne 31. ledna 2012 se v sídle Svazku obcí TSH uskutečnila v pořadí
5. členská schůze, na které došlo k předání provozování kanalizace
z Obce Třebichovice na Svazek obcí TSH ke dni 1. 2. 2012. Ten
obdržel povolení k provozování, které nabylo právní moci dnem 14. 1.
2012. Byl podepsán předávací protokol, ve kterém obce Třebichovice a
Svinařov ve smyslu STANOV svazku předávají IM svazku za účelem
jeho provozování. Obce také zmocnily svazek k vybírání stočného.
Majetek nadále zůstává ve vlastnictví obcí.
Vzhledem k nákladům na provozování a s vědomím finanční
zátěže pro uživatele kanalizace se obě obce dohodly na dotování
nákladů ve výši 20 % z celkové předpokládané částky, která bude
vybírána v roce 2012 v jednotlivých připojených obcích.
Dotace dle počtu obyvatel připojených obcí činí:
(schválená dotace na osobu x počet obyvatel připojených obcí tj. 1217)
Obec Třebichovice
Obec Svinařov

270 Kč
270 Kč

x
x

545
672

=
=

147 150,00 Kč
181 440,00 Kč

Členský příspěvek obcí Třebichovice a Svinařov Svazku obcí TSH
je odsouhlasenou dotací nákladů na provozování kanalizace.
Velkokapacitní čistírna odpadních vod pro 2100 EO tak, jak byla
vyprojektována, nemá dostatek uživatelů, tzv. ekvivalentních osob
(EO). Podle vyhodnocovací zprávy roku 2011 zatížení ČOV odpovídá
530 EO. Jinými slovy, jedna ze dvou linek, která je v provozu, je
vytížena na cca 50 %.
Členská schůze schválila a uložila vypracování motivační obchodní
nabídky pro majitele fekálních vozů tak, aby přiváželi odpadní vody
k přečištění do ČOV Třebichovice. Čistící kapacita linky by byla
využita a náklady na provoz by mohly být sníženy, pokud se podaří
zajistit dostatečný přísun znečištění.
Tolik k našemu „oblíbenému“ tématu, tolik k bodům týkajících se
každého z nás.
Dalším bodem, hodným zřetele, je posílení dopravního značení na
cestě k Vinařické horce.
Cesta na Vinařickou horku je na svém počátku osazena zákazovou
značkou zákaz vjezdu. Toto dopravní značení zdá se býti nedostatečným
zejména pro některé místního terénu neznalé řidiče, kteří vjíždějí na
cestu a jsou zastaveni až závorou na horku, kterou zde osadila obec
Vinařice, aby zabránila loupeživým nájezdům šotoliny chtivých zájemců.
Vzhledem k charakteru území – přírodní památka, je sem také vjezd
motorovými vozidly (tudíž i motorkami!!!) zakázán.
Abychom eliminovali zbytečné otáčení či couvání vozů z místa před
závorou zpět, je navrženo za rozcestí ke hřišti umístit ještě jednou tuto
zákazovou značku včetně značky označující slepou ulici – tedy oznámení
pro všechny neznalé, že cesta nikam nevede. Obě dopravní značky má
obec k dispozici včetně potřebného sloupku a objímek. Tento úkon bude
proveden po udělení souhlasného stanoviska DI PČR Kladno tak, jak to
nakazují právní předpisy. O stanovisko požádá OÚ.
V 11. bodě programu zazní návrh komise pro ochranu přírody, která byla
ustanovena v lednu letošního roku. Opět bude řeč o instalaci závory na
cestu za hřbitovem. Odcituji stěžejní část návrhu, jež se mi zdá býti
velmi výstižnou:
…Více jak půl roku zkušeností se situací v přírodní zóně za hřbitovem po
osazení komunikace značkou zákazu vjezdu ukázalo, že tato je zcela
nedostatečná pro zabránění negativním jevům, kterým měla zabránit.
Paradoxně v loňském roce tyto jevy zaznamenaly extrémní nárůst.
Ekonomická krize spolu s výrazným nárůstem nákladů na vytápění v celé
ČR a masové rozšiřování krbového vytápění vedla konkrétně v
Třebichovicích vysloveně ke drancování nevelkých zbytků lesů v okolí.
Mizí celé zdravé stromy jak v obecním lese, tak na lesních a sadových
parcelách patřící soukromníkům. Běžným jevem se stalo nelegální
poškozování a deformování dřevin ořezáváním větví apod.
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Zákazová značka nikterak nezabránila ani takovým nešvarům, jako
jsou krádeže na majetku zahrádkářů nájezdy celými zlodějskými
partami s automobily s nákladními vozíky, přebývání osob nejspíše
drogově závislých, navážení odpadků, pořádání závodů na
motocyklech, čtyřkolkách apod.
Závora by měla být z levného materiálu, a lehkého tak, aby nebyl
problém závoru překonat vozidly hasičů, záchranky a policie v případě
nouze. Závora nemá sloužit jako nepřekonatelná bariéra v terénu, ale
spíše jako psychologický prvek, který má zloděje a vandaly definitivně
uvést do vědomí, že pronikají tam, kam nemají, a všem ostatním
usnadnit orientaci, že do území patrně vjel automobilem někdo, kdo
tam nemá co pohledávat, tedy minimalizovat anonymitu v
mikroregionu.
V EU a i jinde ve světě je podobné opatření na ochranu přírody a
snížení kriminality běžné, a i v ČR ze zmíněných důvodů množství závor
na lesních cestách, na přístupech do sadů, vinic, zahrádkářských
kolonií apod., roste…
Když jsme probírali možnost umístění závory do těchto míst v loňském
roce, setkala se tato iniciativa s mírným odporem. Snad s odstupem
času zaujmete jiné stanovisko a dáte šanci této myšlence, která dle
mého vůbec není od věci a za pokus určitě stojí.
A máme tu poslední bod programu, ve kterém bychom měli přijmout
nabídku Středočeského kraje na společné nabídkové řízení na výběr
dopravce. Celkem obšírně byla celá kauza popsána v minulém čísle
TM. Vy nám posíláte své požadavky na dopravní spoje o víkendech,
moc jich opravdu není. Že by občané projevili zájem o všech 14 spojů,
to se opravdu říci nedá. Prosím, čiňte tak dále, času je celkem dost,
někdy do dubna, kdy vše vyhodnotíme a pokusíme se formulovat
skutečný požadavek dopravní obslužnosti o víkendech a svátcích.
Nabídkou kraje na společné nabídkové řízení nemá naše obec, co
ztratit, ba naopak. Je to příležitost k výběru dopravce za nových pro
obec výhodnějších podmínek.
V rámci bodu RŮZNÉ se dozvíte o protestu obyvatel obce Hrdlív
proti kácení zdravých stromů na pozemcích za hřbitovem, proti změně
využití území zde a vyjádření podpory pro zachování současného stavu.
Společný hřbitov a okolní příroda jsou místem častých procházek
obyvatel obou obcí, láme se zde také katastr. Veškerými změnami
v této oblasti mohou být dotčeni bez dalšího všichni obyvatelé obou
obcí, neboť tato přírodní lokalita je posledním zbytkem přírody, jakousi
klidovou oázou s pietním místem – hřbitovem.
Jedná se o další vyjádření protestu ze strany občanů k zamýšleným
změnám v tomto území. První vlna protestu třebichovických i
hrdlívských obyvatel iniciovala založení nové komise pro ochranu
přírody.
Obec Třebichovice zahájila změnu č. 2 územního plánu, ke které se
bude sousední obec Hrdlív oficiálně vyjadřovat. Veškeré názory
občanů budou v každém případě zohledněny při rozhodování o
návrzích na změny využití pozemků.
Ještě jednou zdůrazňuji, že původní návrh na změnu využití pozemku
č. 1175 – bývalého ovocného sadu, který je v soukromém vlastnictví,
byl navrhovatelem stažen a tento pozemek tedy již nebude předmětem
změny č. 2 ÚP Třebichovice.
Obyvatelé se tedy zatím nemusí obávat, že se tato lokalita změní na
území pro výstavbu. Současní zastupitelé obce Třebichovice by
takovou změnu ani nepřipustili.
Trochu jiná je situace na polích za hřbitovem. Majitelé těchto pozemků
podali návrhy na změnu využití území pro rodinnou zástavbu.
Prostředkem pole ale vedou dráty VN, které by případné domy
„natlačily“ na kraje pozemků, tedy k cestě a k lesíku okolo myslivecké
chaty. Tyto návrhy budou předmětem změny č. 2 ÚP Třebichovice.
A než dáme slovo Vám, občanům, obdržíte informaci o možnosti pro
osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Obec má možnost organizovat a
vykonávat pro tyto osoby tzv. veřejnou službu. Co je VS a za jakých
podmínek ji lze vykonávat, bude posledním tématem veřejného
zasedání zastupitelstva, na které Vás všechny srdečně zve
M. Jehličková.
A nyní už otočme list a pojďme za kulturou.
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ÚNOROVÉ POZVÁNKY

DĚTSKÝ KARNEVAL
18. února 2012 od 15.00
Na sále místního pohostinství se můžete stát svědky
dalšího dětského karnevalového řádění.
Letos budou speciálně oceněny ručně vyrobené masky!

KARNEVALOVÝ VEČER
DOSPĚLÁKŮ

ÚNOR

STALO

2012

SE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Opět jsme měli tu čest a přivítali jsme další nové občánky v naší obci.
Doufáme, že se našim nejmenším bude dobře dařit a zůstanou i
v dospělosti věrni naší obci.
Přírůstky roku 2011:
Pavlínka Machačová, Adélka Ferenčíková, Adélka Oklešťková, Adélka
Havlátová, Viktorie Mostková a Matyáš Mišík.
SPOLEČNÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ

18. února 2012 od 20.00
Na sále místního pohostinství zahraje kapela IKAROS.
V průběhu večera vyhodnocení masek.
Vstupné 100,- Kč.

SPOLEČNÉ ČTENÍ
V KNIHOVNĚ
19. února 2012 od 14.30
Pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi hezké čtení.

PEPŘOVÉ PIVO

Za účasti malých čtenářů se uskutečnilo další společné čtení v knihovně.
Malí čtenáři i posluchači si vždy své odpoledne užívají a těší se na další
příběhy, které poslouchají a povídají si o nich. Čtení všem pomáhá
objevit a rozšířit si své obzory. Děti poznávají díky pohádkovým
příběhům rozdíl mezi dobrem a zlem. Proto chci tímto trochu apelovat na
rodiče. Dokonale ovládat počítač je jedna věc. Druhou stránkou věci je
však to, že naši mladí ztrácí schopnost komunikace a to je velký
problém. Ta je totiž základem všem kvalitních vztahů, ať jsou to vztahy
v rodině, na úřadech nebo v zaměstnání. Myslete na to a nenechte se
ukolébat tím, že „kdo si hraje, nezlobí“. Ono totiž velice záleží na
obsahu a smyslu hry a nyní pominu to, že díky počítačovým hrám
a televizním programům vrůstá agresivita mezi dětmi. Takže neváhejte
a přijďte s dětmi mezi nás, jste všichni vítáni.
Katka Pečená

25. února 2012 do vyprodání zásob

Přijďte pobýt do hospody,
vepřové tu budou hody.
K mlsům z masa vepřového,
kupte litřík pepřového!

BŘEZNOVÉ POZVÁNKY

MDŽ
10. března 2012 ve 13 hodin
v šenku
Tímto zveme všechny ženy na již druhý
MÍSTNÍ DEN ŽEN.
Letos bude jen reprodukovaná hudba
(pro všechny věkové kategorie).
Občerstvení si opět uděláme samy, chlapy sebou
neberte, těšíme se na Vás již dnes.

JARNÍ ÚKLID
v sobotu 31. března 2012 od 9 hodin
Sraz před „JEDNOTOU“.
Pracovní náčiní sebou.
V případě nepřízně počasí bude vyhlášen
náhradní termín.

BURZA

Únor v přírodě,
únor našich předků ...

12. 2. 2012
od 14.00

Okolo dnešního prvního
únorového dne dávní obyvatelé
dnešních Čech – Keltové, slavili
svátek Imbolg.
Byl to svátek probuzení země,
oslavou všeho nového, svátek
naděje, svátek příslibů...
Ovce kojily jehňátka, tak
kuchyní Imbolgu bylo mléko,
sýry, a další mléčné výrobky.

Na salónku OÚ
za pětikačku
Proběhne již další burza, ve které
za symbolických 5,- Kč, můžete
zakoupit vše, co bude v nabídce.
Jako v minulých burzách jde
hlavně o oblečení, doplňky a v
neposlední řadě i domácí
potřeby. Neváhejte a pokud máte
doma přebytečné funkční věci do
domácnosti,
kterých
se
potřebujete zbavit a je Vám líto je
vyhodit, přineste je k nám do
burzy. Výtěžek bude jako vždy
věnován na dětské akce a věci,
které se neprodají, poputují na
charitu.
Budou
odvezeny
potřebným, hlavně matkám s
dětmi, které se ocitly ve složité
životní situaci. Spolupracujeme
v tomto směru již dlouho
s Diakonií Broumov. Obě strany
jsou velmi spokojeny se
vzájemnou spoluprácí a pevně
doufáme, že nám všichni
pomůžete ji dlouho udržovat. kp

Pro sibiřské šamany je únor
dobou zasvěcenou Bohu, který
určuje budoucnost.
Pro zahradníky nastává v
únoru radikální obrat, po
dlouhém odpočinku nastupuje
horečnatá aktivita.
Kompost se rozhazuje po
záhonech ještě pod sněhem,
sází se stromy a keře.
Doma je plno práce s
předpěstovávanou zeleninou.
Pohyb nastává i v ptačí říši.
Již v únoru odlétají první řady
zimních hostů ze severu...
Martin Antušák

