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Meteorologové varují před
vznikem požárů
Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vzrostlo nebezpečí
požárů.
Vysoké riziko je podle meteorologů v oblasti
středních Čech, Prahy, Ústeckého kraje
a Českolipska. Přeháňky a bouřky, které se
mohou v následujících dnech vyskytnout, budou
jen lokální, a proto situaci výrazněji nezlepší.

Výstraha platí do odvolání.

Obec Třebichovice
důrazně vyzývá občany,
aby se zdrželi pálení ohňů!!!
Uzávěrka tohoto čísla: 17. srpna 2018
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: Z. Mračko, R. Matějovská, I. Komárková, P. Svoboda,
L. Veliká, M. Antušák
Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
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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USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 18. 6. 2018
USNESENÍ č. 3/5VZ/2018
1.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předkládací zprávu ke změně
č. 5 územního plánu Třebichovice, jejíž součástí je návrh na vydání
územně plánovací dokumentace podle ustanovení § 54 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění.
2.
Zastupitelstvo obce ověřilo v souladu s požadavky § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., že návrh změny č. 5 územního plánu
Třebichovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu.
3.
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o vydání změny č. 5 územního plánu
Třebichovice. Změna č. 5 územního plánu Třebichovice se vydává
podle § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb. opatřením obecné povahy
č. 1/2018. Vydání opatření obecné povahy č. 1/2018 bude oznámeno
veřejnou vyhláškou na úřední desce a elektronické úřední desce.
Dokumentace změny č. 5 územního plánu Třebichovice a úplné
znění územního plánu Třebichovice po vydání jeho změny č. 5 bude
zveřejněna na internetových stránkách obce.
USNESENÍ č. 4/5VZ/2018
ZO Třebichovice stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období
2018 – 2022 na devět (9) členů.
USNESENÍ č. 5/5VZ/2018
ZO Třebichovice vydává Směrnici 1/2018 – zásady pro bytové domy ve
vlastnictví obce Třebichovice.
USNESENÍ č. 6/5VZ/2018
ZO Třebichovice schvaluje aktualizaci Strategického plánu červen 2018.

POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 3. září 2018
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
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2018

Zákaz pálení ohňů
Občané hlásí pálení ohňů během těchto tropických dní. Koho
může vůbec něco takového napadnout? Bohužel, může! Zbytečně
nepalte, nejenže hrozí nebezpečí požáru, ale také, kdo to má
dýchat? Mějte, lidé, rozum! Využijte možnost odvozu rostlinných
zbytků obecními pracovníky. Pálení zelených zbytků ohrožuje
lidské zdraví!!! Pálení dřeva si nechte na podzim!
mj

Ukřičení papoušci
Obecní úřad obdržel stížnost na zvýšený hluk, který vydávají
opeřenci jednoho nejmenovaného obyvatele v centru obce.
Chovatelství papoušků se stalo velmi oblíbenou zájmovou
činností. Nic proti tomu, ale vážení chovatelé, pamatujte na své
sousedy, kterým Vaše záliba vůbec nemusí být po chuti.
Obecně platí, že soused je povinen zdržet se všeho, čím by nad
míru přiměřenou místním poměrům obtěžoval souseda (např.
hlukem), a podstatně tak omezoval obvyklé užívání jeho
pozemku, přičemž ochrany proti takovémuto obtěžování se lze
domáhat tzv. negatorní žalobou v souladu s ustanovením § 1013
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zdržení se
zásahů do nerušeného výkonu vlastnického práva - v tomto
případě obtěžování hlukem.
Na webové adrese
https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletnimanual-obcana-obtezovaneho-hlukem
naleznete Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem.
Velmi zajímavý článek o hlasových projevech papoušků naleznete
na adrese:
https://www.ifauna.cz/okrasneptactvo/clanky/r/detail/8017/hlasovy-projev-papouska/
Chovatele papoušků žádáme jménem nespokojených sousedů
o zvýšenou péči při zajištění zejména nočního klidu.
Ten je zákonem vymezen od 22. hodiny večerní
do 6. hodiny ranní. Děkujeme!
mj

2. Záměr prodeje pozemků Rovina

Nová houpačka

3. Stanovení výběrové komise pro otevírání obálek

Je instalována na dětském hřišti za OÚ. Žádáme návštěvníky
hřiště, aby dodržovali návštěvní řád. Na hřišti fakt nekouříme!
Nezanecháváme po sobě odpadky, ty patří do koše.
mj

Přerušení zasedání
Otevírání obálek s nabídkami na prodej pozemků
Rovina
Pokračování zasedání
4. Oznámení o provedeném rozpočtovém opatření
6/2018 a 7/2018
5. Schválení termínového dodatku (Oprava MK)
6. Různé
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Proč jsou dny, kdy se na stavbě neobjeví ani noha? Je běžné, že
firmy přesouvají svoje výrobní kapacity v rámci několika staveb,
které mají rozestavěné. Tak tomu bylo i tento týden, kdy se poničil
stroj na jedné ze staveb a musel vypomoci ten z naší stavby. A
bude tomu tak i v následujícím týdnu. Vzhledem k děsivým
klimatickým podmínkám, ve kterých musí lidé pracovat, prosím
občany o pochopení a vstřícnost.
Jaký je harmonogram prací? Ve středu 15. 8. byla opravena
dešťovka a ještě se dopojí svody. V pondělí a úterý příštího týdne
dojde k výškovému zaměření komunikace, od středy by se měly
začít pokládat obrubníky. V týdnu od 27. 8. dokončí obrubníky,
doladí šachty a položí štěrkové vrstvy. V týdnu od 3.9. by se dělaly
asfalty. Ukončení stavby se předpokládá 10. 9. 2018.
Co bude dál? Jakmile dostaneme dotaci, po odsouhlasení
zastupitelstva bychom ji využili na opravu chodníků podél nové
komunikace. Časově to vidím někdy v říjnu.

Od 1. srpna probíhá oprava místní komunikace vedoucí okolo
bytovek č.p. 13 a 21. Opravu realizuje společnost FRONĚK s.r.o.
Technický dozor investora provádí Ing. Růžička. Na stavbě probíhají
kontrolní dny. Starostka o všem informuje občany na webové
stránce obce v sekci AKTUALITY. Přesto se množí další dotazy, na
které jsem slíbila odpovědět také na stránkách zpravodaje. Tak tady
jsou slíbené odpovědi na často kladené dotazy:

FAQ
Co je předmětem opravy? Zhotovení silnice včetně silničních
obrubníků. Stávající nájezdy budou zachovány.
Kolik dní má firma na zhotovení komunikace? 60 dní. K předání
staveniště došlo 1. 8. 2018.
Upraví firma svah a schody pod bytovkou? Ano, upraví.
Budou se opravovat chodníky? Pokud zbydou finance, ano. Ale až po
zhotovení komunikace. Nikoli současně. Musí to schválit
zastupitelstvo. Chodníky nebyly předmětem opravy.
Proč nebyly? Protože jsme nechali vyhotovit projekt na opravu
silnice. A protože Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dotace
JEN na opravy silnic, nikoli chodníků, museli jsme udělat to, co jsme
udělali.
Kolik to stojí? Oprava místní komunikace byla soutěžena v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách a nabídku podalo celkem 5 firem.
Nejvyšší nabídka činila 1,863 mil. Kč, nejnižší 1,224 mil. Kč.
Připočítáme-li k vítězné ceně DPH, bude obec stát oprava 1 481 540
Kč.
Co dešťová kanalizace? Předpokládalo se, že dešťová kanalizace
nemusí být zcela funkční. Po odkrytí vrstev se ukázalo, že domněnka
byla správná. Skutečně byla větší část kanalizace rozbitá a bylo třeba
jí opravit. Což se také stalo. Při té příležitosti se napojily dešťové
svody z domů, které měly vyústění na komunikaci. Což není příliš v
souladu se stavebním zákonem, který nám říká, že dešťová voda má
být likvidována na pozemcích stavebníků. Ale především by vytékající
voda ničila novou komunikaci.
Kolik stojí oprava dešťovky? Včetně DPH je to bez několika haléřů
100 000 Kč.
Jak vysokou dotaci obdrží obec? Dostaneme 630 326 Kč od MMR.
Co parkovací místa? Počítáme s tím, že pod svahem u bytovek
vznikne pruh, kde bude možné odstavovat vozidla. Na otázku, zda
příčné, podélné či šikmé parkování v tento okamžik neznám RE.
Jakmile bude vyměřena vozovka, upravíme celý prostor také po
dohodě s vlastníky bytovek, neb je možné, že se již dostaneme na
jejich pozemky...

Zcela závěrem bych ráda sdělila některým našim občanům, že
oprava komunikace NENÍ žádným předvolebním tahem, neboť
tato akce se připravovala velice dlouhou dobu. Také jsme museli
naspořit dostatek prostředků, abychom byli vůbec schopni celou
akci finančně pokrýt. Tato komunikace byla vybrána pro svůj
dezolátní stav. Otázky ohledně opravy dalších místních
komunikací zůstávají viset ve vzduchu, neboť co bude dál, je na
rozhodnutí nového zastupitelstva. Nicméně, stále existuje
Strategický plán obce, jakýsi jízdní řád, podle kterého by i noví
zastupitelé měli postupovat. Strategický plán obce je STÁLE ke
stažení na webu obce, každý občan v něm může zalistovat a získat
více informací.
starostka
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Z TŘEBICHOVIC ZA OBZORY
Spanilá jízda pana Zdeňka Mračka odstartovala tak, jak to uvedlo ve
známost červnové vydání Třebichovického měsíčníku dne 12. června
ve 12 hodin 12 minut. Po absolvování 4979 km, projetí 5 zeměmi, tedy
Česka, Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska se 12. července v 16 hodin
cestovatel vrátil domů. Přijel o 5 kg lehčí. V sedle svého bicyklu strávil
255 hodin a denně ujel v průměru cca 160 km. Dosažení plánovaných
5000 km mu zabránila prasklá levá klika. Tolik fakta a takto popisuje
cestu její aktér:
První metry cesty jsem musel odložit, protože mě přepadli. Byli to Karel
Kasík, Venca Ouřada, Jarda Gažik, Jarda-Kevin Fraibiš, Jarda Polánek.
No prostě se na mě domluvili a přišli odstartovat tu mou cestu. Ještě, že
na mě nevzali pistoli, ale pouze šampaňský. Na můj start dohlédla i moje
paní Lenka Mračková.
Přiznám, že tak velké gesto jsem nečekal, a nikdy bych nevěřil, že se mi
něco takového může stát. Vždy jsem odjížděl v poklidu a s myšlenkami
na cestu. Tentokrát i s vědomím, že je někdo i za mnou. Nejenom za mnou,
ale i přede mnou. Při výjezdu z vesnici na mě mává Naďa Korousová a
přeje šťastnou cestu. Jenom stačím zavolat: děkuju a za měsíc na viděnou.
První etapa po 150 km skončila v Jaroměři, kde jsem se krásně pod
širákem na veřejným koupališti vyspal. Cesta přes česko-polský
pohraniční kopečky byla divoká. Přejel jsem do Nisy a silnice se narovnala
tak, jak to nohy mají rády. Příjezd do Varšavy byl po 25 letech
překvapením, protože jsem tam mimo Paláce kultury nic nepoznával.
Přespal jsem u kamaráda, s kterým jsem se poznal v roce 2014 na
Ukrajině.

Varšava, Polsko

Ráno odjezd směr Litva. Ta mě přivítala deštěm a navíc jsem musel oprášit
svoje znalosti ruského jazyka. V celém Pobaltí je časový posun +1 hodina.
Při jízdě nepiju žádný alkohol, ale večer po jízdě bych si pivko dal. Ale
ouha, je tam prohibice, když od 20 hodin platí zákaz prodeje alkoholu.
V Lotyšsku a Estonsku platí zákaz prodeje od 22 hodin. Chudák moje
tělo…
Následovalo Lotyšsko, kde jsem se zúčastnil slavností s půlnoční vatrou –
vítání léta, které oslavují v celém Pobaltí. Příjezd do města Rigy byl
krásný, ale pro mě moc široký, až 5 silničních pruhů. Riga spolu se starým
městem a dalšími památkami rozesetými po celém okolí, to je něco
nádherného. Taky jsem tam strávil 5 hodin a nemohl se odtrhnout.
Poslední stát Estonsko, kde jsem oslavil narozeniny 190 km etapou. Sám
sobě jsem si popřál všechno nej… ale celou slávu mi pokazil déšť.
Estonsko mě uchvátilo ze všech pobaltských států úplně nejvíc. Přejezd
trajektem na ostrov Muhu a potom na Saaremaa mě překvapil, ale hlavně
potěšil. Byl jsem pozván přímo kapitánem trajektu do jeho království, kde
mají vše jako na dlani. Připadal jsem si jako v kokpitu letadla, když se mi
kolem hlavy míhaly tlačítka, knoflíky a různé ciferníky. To, že jsem k
tomu dostal kávu s občerstvením, bylo příjemný, ale to, že mě nechali
sednout si i na kapitánské křeslo a ještě jsem měl možnost lodní
houkačkou pozdravit kolem plující loď, tak to už na mě bylo až moc.
Večer po návratu na pevninu a po kontrole zásob, kola a oblečení, jsem se
rozhodl, že mám ještě časovou rezervu pro cestu na sever do Tallinnu.
Taky mne dostihla zpráva, že se narodila naše druhá vnučka. To se teda
na mě valí samý překvapení. Tallinn a zejména jeho starý město je krásný.
Nadchl mne i přístavem, z kterého plují velké lodě do celého světa.
Po prohlídce města už ale musím nabrat směr Polsko. Vracím se
vnitrozemím pobaltských států kolem hranic s Ruskem.
Do Česka jsem se přehoupl přes Červenohorský sedlo do Zábřeha na
Moravě a přes Pardubice, Kolín, do Třebichovic.
Z cesty vás zdraví Zdeněk Mračko

Riga, Lotyšsko

Tallinn, Estonsko

2018
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MŠ Hrdlív slavila 40. narozeniny
Foto Milan Petriščák
„Školka má narozeniny….“, tak tato gratulace
zněla 24. 6. 2018 na zahradě Mateřské školy
Hrdlív, od současných dětí ze školky, které si
připravily i krátký program s paní učitelkami
Jitkou, Zuzkou i lektorkou zumby Lenkou.
Ředitelka Renata Matějovská s panem
starostou Radkem Růžičkou rozkrojili
výborný narozeninový dort s logem školky, na
každého oslavence se dostalo, tak byl velký.
Školka měla čtyřicáté narozeniny a oslava se
opravdu povedla. Všichni návštěvníci „oslavy“
minulí, současní i budoucí absolventi si
v dopoledních hodinách mohli udělat škapulíř
u „čarodějnic“ Věrušky a Evy, namalovat si
kouzelný kamínek nebo vyrobit lapač snů u
„Péti“ či vyrobit těžítko u „holek z naší školky
Jitky a Zuzky“, nechat si namalovat „obličej“ u
Lenky, zakoupit si hrneček, propisku, reflexní
pásku nebo klíčenku s logem školky u Šárky a
Růži, kde bylo i vstupné dobrovolné; celkem se
vybralo 10 321 Kč. Tyto peníze budou použity
na nákup herního prvku na zahradu školky.

V průběhu celého dne byla k dispozici
vysoká, úžasná lezecká stěna
a „lanovka“ zapůjčená od „Lezení do
škol“ ze Slaného, která byla
sponzorována Obcí Třebichovice
a zůstala nám tam ještě celý týden.

Oslava se uskutečnila za přispění sponzorů, kteří byli napsání na
čestné tabuli, díky pracovnicím školky, ale i všech přítomných;
Obec Hrdlív jako hlavní sponzor a zřizovatel MŠ Hrdlív, Obec
Třebichovice, Třebivadlo, obyvatelé Hrdlíva, manželé Petriščáovi,
nevím jestli jsem na někoho nezapomněla, zkrátka děkuji všem,
kteří mně pomohli s organizací Velké narozeninové oslavy.
Bc. Renata Matějovská, současná ředitelka MŠ Hrdlív

Po celý den byl dětem k zábavě připraven
skákací hrad, kolotoč, kouzelník, který
předvedl nejen kouzla, ale i dravé ptáky,
bubnování na bonga, divadlo Třebivadlo
s pohádkou „Babičko vyprávěj“, klaun
Mireček s Leontýnkou s balonky a narozeninovým konfetovým ohňostrojem. Ve školce
byla připravena fotodokumentace z dob
minulých, na interaktivní tabuli se promítaly
fotografie z akcí školky, každý si mohl najít
svou „značku“, kterou míval v MŠ Hrdlív,
navštívit mobilní planetárium. Na závěr
zahrála místní skupina Hrdlívský Band.
O občerstvení se postaralo občerstvení
„Z koupaliště manželé Štrálovi“. Celý
narozeninový den moderoval Honza Lukavský.
Byl to den plný smíchu a radosti. Tak školko,
do dalších let – vyberu jedno přání z mnoha,
které návštěvníci popřály školce: „Přejeme
Vám spoustu šťastných a spokojených dětí
i rodičů, tak jako doposud“
R. Matějovská
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Pozvánka na nevšední besedu
pro malé i velké na téma

ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Přijďte si poslechnout povídání se spisovatelkou Danou Šimkovou o tom,
jak se postupně utvářely naše dějiny, aby daly podnět ke vzniku Republiky,
jak obtížná byla situace našeho národa v 19. století a kde se v nás vzala
ta touha po samostatnosti? Proč to nešlo celá staletí a v roce 1918 se to
konečně podařilo? Co všechno museli naši předci udělat, aby naše země
dostala své místo na mapě Evropy? Založení Republiky není jen 28. říjen
1918, ale celé století práce a odhodlání.

Ve čtvrtek 11. října 2018
od 17:30 do 19:00
na malém salónku
OÚ Třebichovice

ČERVENEC/SRPEN

Z V E M E

2018

V Á S

DO KNIHOVNY
Po vymalování, přestavění a vybavení nově vyčalouněným
nábytkem, vznikl v knihovně velmi příjemný prostor, kde si
můžete v klidu vybrat z široké nabídky knih různých žánrů, lze též
vypůjčit dle vlastní potřeby knihy ze státní knihovny a čtené knihy
známými osobnostmi.
Knihovna také nabízí prostor k setkání nebo besedám občanů,
dětem prostor pro společenské hry a soutěže nebo tvořivé
aktivity. Ale hlavně spoustu zajímavých knih, včetně
mimočítánkové četby, encyklopedií a populárně naučné
literatury.
A tak se těším, že se po prázdninách opět budeme scházet: nejen
pravidelní čtenáři, ale i ti, kteří pozapomněli, že do knihovny
chodili a možná ani neodevzdali dříve vypůjčené knihy.
Samozřejmě budou vítáni noví čtenáři.
Na závěr prozradím, že na prosinec je přichystáno zvláštní
předvánoční překvapení nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče,
protože dobrodružství se dá zažít i v knihovně.

NOČNÍ PLAVBA NA TITANIKU

Vyplouváme v pátek
14. PROSINCE 2018 v 19:00
Milé děti, chcete zažít noční plavbu na Titaniku?
14. prosince se vám to může splnit!
Rodiče vás pošlou na cestu Titanikem/do knihovny,/ změníte
se ve skutečného posažéra na Titaniku a s platným lodním
lístkem vstoupíte na palubu.
Vyplujeme v 7 hodin večer a povečeříme.
Pak už naše posádka bude prožívat plavbu osudné noci
ze 14. na 15. dubna 1912. Budeme dělat vše potřebné,
abychom se zachránili a rodiče?
Budou doma věřit, že to zvládneme
a ráno nás najdou zdravé a živé.
Tento projekt přináší v rámci programu Noc s Andersenem
spisovatelka Dana Šimková, která mezi nás zavítá také
11. října a bude nám vyprávět o tom,
co předcházelo založení naší republiky.
Knihovna se těší na malé i velké čtenáře a posluchače!

Ivona Komárková
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SK TŘEBICHOVICE
K o m e n t o v a l

P e t r

S v o b o d a ,

f o t o

M i l a n

P e t r i š č á k

Přípravu na nový ročník 2018/2019 jsme zahájili turnajem v malé kopané
dne 14. 7. 2018 na hřišti v Třebichovicích. Zúčastnilo se sedm týmů
– 2 týmy z SK Třebichovice, jeden tým Vinařických mladíků a 4 týmy ze
spřátelených týmů z Prahy:
- Třebichovice (SK Třebichovice)
- Sparta (SK Třebichovice)
- Vinařice
- Plameňáci A
- Plameňáci B
- Lužiny Boys
- Pražáci
Hrálo se na čtvrtině hřiště v počtu 5+1 1x 15 minut každý s každým.
Celkovým vítězem se stal tým Pražáci. Počasí vyšlo nad očekávání a i
následná zábava po ukončení.
11. 8. 2018 jsme vyrazili na další turnaj, tentokráte v Srbči, kde se už
hrálo klasicky na celém hřišti.
No a tuto sobotu 18. 8. 2018 hrajeme přátelské utkání s týmem Hrdlív „A“
na domácím hřišti od 18:00 na které vás všechny srdečně zveme.
Mistrovské zápasy nám začnou o týden později v neděli 26. 8. 2018 od
17:00, kdy budeme hostit tým ze Slatiny.
A zde je rozpis podzimních zápasů:

P O D Z I M

Dole předávání cen. Zvláštní cenu získal nejmladší
účastník turnaje. Předala mu ji paní starostka.

2 0 1 8
Domácí

Nahoře hlavní organizátoři červencového turnaje,
uprostřed iniciátor a autor myšlenky akci uspořádat,
pan Štefan.

Kolo

Datum

Den

Čas

1.

26.08.2018

Neděle

17:00

Třebichovice

Slatina

Hosté

2.

02.09.2018

Neděle

17:00

Pletený Újezd

Třebichovice

3.

09.09.2018

Neděle

17:00

Třebichovice

Zákolany

4.

16.09.2018

Neděle

16:30

Třebichovice

Neuměřice "B"

5.

23.09.2018

Neděle

---

-volno-

-volno-

6.

30.09.2018

Neděle

16:30

Třebichovice

Zichovec "B"

7.

07.10.2018

Neděle

16:00

Pchery

Třebichovice

8.

14.10.2018

Neděle

16:00

Třebichovice

Vinařice "B"

9.

21.10.2018

Neděle

15:30

Družec "B"

Třebichovice

10.

28.10.2018

Neděle

14:30

Třebichovice

Zlonice "B"

11.

04.11.2018

Neděle

14:00

Velké Přítočno "B"

Třebichovice

12.

11.11.2018

Neděle

14:00

Třebichovice

Slovan Dubí "B"

13.

17.11.2018

Sobota

13:30

Černuc "B"

Třebichovice

STRANA
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Letní zprávy lesní
Léto se přehouplo do své poslední třetiny a dá se konstatovat, že období,
na které se většina z nás celý rok těší, je letos mimořádně náročné, suché,
úmorné. Potoky vysychají, z rybníků se stávají spíše louže, zahrady
vypadají značně „unaveně“ a úroda v nich se blíží téměř rovině zázraku.
Jak náročné musí být toto období pro volně žijící živočichy, si zajisté
každý umí představit. Ti, kdo v zimě krmí ptactvo, se nyní snaží
instalovat misky s vodou - alespoň malou pomoc.
Je tedy pochopitelné, že i les není v nikterak dobré kondici. Dlouhodobý
srážkový deficit je skutečně znát. Některé keře a stromy již nyní shodily
část listí, šišky a jehličí pod nohama vyloženě „chrastí“. Borovice
prosychají. Samozřejmě, že hůře jsou na tom výsušné jižní stráně. Zbylé
části lesa, zvláště ty, kde je větší podíl listnáčů, se zdají být v podstatně
lepším stavu. Prosíme tedy, abyste skutečně respektovali zákaz kouření
a rozdělávání ohňů v lese a ve volné přírodě, neboť by to mohlo mít
fatální následky! V takto horkých dnech se ukazuje více než kdy jindy,
jak je pro nás les (stromy) důležitý s jeho ochlazující a zvlhčující
„službou“. Všimněte si někdy, že v podrostu borového lesa je spoustu
mladých semenáčků, převážně dubů (ale i javorů, bříz, jeřabin) – to je
naděje a doufáme, že část z nich přežije a jednou z nich budou pěkné
stromy, které oživí či budou moci nahradit některé borovice. Chvojínky
by tak snad mohly být zdravějším smíšeným lesem, který by
pravděpodobně i lépe odolával extrémním výkyvům počasí.
Z čeho můžeme mít velkou radost:
– všechny vysazené stromky v aleji u cesty od hřbitova k lesu (lípy,
duby, habry) jsou poměrně vitální, mají pěkné kmínky i korunky a zdá
se, že přežijí letošní (ale i loňská) sucha.
Z čeho máme také opravdu velkou radost:
– že se obci, v čele s paní starostkou M. Jehličkovou, firmě Klubko 55
a velmi zdatnému panu truhláři ze Sak, podařilo k závoře za hřbitov
nainstalovat Info – ceduli o době rozkladu jednotlivých odpadků, za což
jim moc děkujeme! Cedule je srozumitelná, moc pěkně výtvarně řešená,
zasazena do pěkné dřevěné stojky z kulatiny se stříškou, zkrátka tak, jak
se k lesu hodí. Obec Třebichovice je první, která naši prosbu vyslyšela,
a byla schopna nápad dotáhnout k realizaci! Vřelé díky Vám! My
doufáme, že se třeba připojí i obce Hrdlív a Smečno (u vstupů do lesa na
svých katastrech) neboť speciálně lesík Obrázek je odpadky „poset“
celkem pravidelně. A samozřejmě – a to hlavně – si moc přejeme, aby
se cedule neminula účinkem!
Hezký (a na vláhu štědřejší) zbytek léta všem milovníkům přírody.
Lenka Veliká (Chvojínky)

PS.: Poděkování za instalaci cedule
patří také našim pánům všeumělům
Vlkovi, Švejdovi a Gažikovi, kteří
se s vervou sobě vlastní pustili do
skály, která tady všude brání
snadnému zavedení kůlu… Byl to
boj, který vyhráli a patří ji za to
velký dík.
mj
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ČERVENEC
Červenec je měsícem vstřebávání energie Slunce. Vstřebávání
cestou pouhého pohybu venku, cestou žlutých špendlíků apod.,
nebo „konzervované“ na zimu do sušené třezalky a dalších
letních bylin a ovoce.
Léto se zimou mají na rozdíl od jara a podzimu společný spánek,
pro organismus je dobré opět výraznou aktivitu vystřídat
obdobím bez výrazného tlaku, především psychického.
Bioenergeticky nejzatíženějším fyziologickým systémem
července je krevní oběh.
Červenec je nejlepším měsícem pro ptáky a zvířata, všechny
dutiny v lese jsou obsazeny. Až na výjimky mají všichni ptáci
mláďata, některá jsou ještě holá, jiná už velká, obrostlá peřím.
V některých zemích medvědi „vysvětlí“ sběračům malin, že jsou
jejich, zdaleka však nejsou tak agresivní a nebezpeční jako
medvědi v zimě, probuzení ze zimního spánku.
Pro zahrádkáře začíná druhá etapa „transplantací“ – letní
roubování.
Když už v červenci zahrádkáři mají co dělat, ptáci mají co dělat,
co vy? 

SRPEN
Teplo tolik vymodlené v chladné epoše roku se nyní v první
polovině srpna mění v „démonický“ žár, který, kdyby pokračoval
ve vládě, by zničil přírodu a naše organizmy.
Naštěstí ochlazení, které přichází záhy, již ve druhé polovině
měsíce, vrátí přírodě vláhu a s ní zelenou barvu.
Na stejném základě se uvnitř organizmu zátěž přesouvá od srdce
a cév k orgánům, které se vypořádávají s odpadními produkty
termoregulací zatíženého metabolismu, ke slezině, játrům a jejich
„podvěskům“.
Sběr bylin v srpnu zmíněné charakteristiky ovlivňují tak, že je
vhodná doba pro homeopatické přípravky z netradičních, ba i
jedovatých rostlin.
No a druhou polovinu měsíce při souhře tepla a vlhka by měly
ovládnout houby.
Přeji vám dobrý švih při srpnovém akrobatickém obratu.

Martin Antušák

