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DEN DĚTÍ 2011
Měsíc červen bývá tradičně ve znamení oslav
dne dětí naplněn řadou akcí, které se pořádají
hlavně pro naše nejmenší.
Nejinak tomu bylo i u nás. V sobotu
4. června se u hřiště za hospodou sešlo 17 dětí,
které přijaly pozvání na celodenní oslavu svého
svátku. Přišlo také několik rodičů a prarodičů
a tak atmosféra byla vskutku rodinná.
Zásluhou několika málo organizátorů, jimž
dalších několik dobrovolníků vydatně asistovalo,
si naše děti prožily den, který dle jejich vlastního
vyjádření BYL FAKT SUPER!
Super byl ale hlavně proto, že do něj pár lidí
vložilo s láskou a obětavostí spoustu svého času,
nápadů, sil a ba i peněz!, aby ze sebe vydali to
nejlepší pro radost v dětských očích, která je
odměnou z nejvzácnějších.
Za ten FAKT SUPER DEN děkuji za
všechny kluky a holky především a zejména:
Kačce Pečené, která nejen vše vymyslela
a organizovala, ale která do ranního kuropění
ještě pekla, aby bylo čím nakrmit hladové krky.
A za její překvapující nápady!
Dáše Jakešové, která už dávno měla
provozovat cukrárnu, protože za lángoše, které
v předvečer zadělávala a celé dopoledne smažila,
by jí „utrhali ruce“ i v Uhrách.
Lubošovi a Martinovi, (téměř) dokonalým
protějškům obou dam, za pomoc a podporu, bez
které by jejich manželky takových výsledků
dosáhly jen s největším sebezapřením!
Díky patří samozřejmě všem, kteří pomáhali,
ale bez těch „čtyř“ (z tanku a psa) by to asi
nebylo tak super.
Těm ostatním, kteří nepřišli, neposlali své
děti na oslavu dětského dne, bych ráda sdělila, že
jste docela prohloupili. Přišli jste fakt o dost.
Minimálně o jeden FAKT SUPER DEN.
Markéta Jehličková

DOVOLENÁ NA OÚ TŘEBICHOVICE
4. 7. – 8. 7. 2011
ODVOZ POPELNIC VE DNECH SVÁTKŮ
„Cyrilometodějský“ svoz popelnic v úterý 5. 7.
proběhne beze změn. ALE POZOR!
Máte již zakoupenu známku na II. pololetí?
Nepromeškejte její zakoupení v sídle OÚ
do konce měsíce června!!!

Uzávěrka tohoto čísla: 15. června 2011
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
Telefon: 312 672 216
E-mail:
obectrebichovice@seznam.cz / info@trebichovice.cz
URL:
www.trebichovice.cz
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Příroda v okolí Třebichovic
od našeho lesního zpravodaje

POZVÁNKA

Poplatek na II. pololetí r. 2011 zůstává stejný,
tj. 250,- Kč na osobu mající trvalý pobyt v obci.
Za objekt sloužící k rekreaci se vybírá poplatek 250,- Kč na
½ roku za celý objekt. Známka na II. pololetí musí být
vylepena nejpozději 5. července 2011, jinak nebude odvoz
popelnice proveden.

Les, polnosti, stráně lze vnímat z hlediska přírodovědného,
poetického, zdravotního, sportovního, krajinotvorného,
ekologického, ...... užitkového.
Schválně jsem atribut užitkovosti, který je v jiných
regionech na prvním místě, postavil na místo poslední. Jde o
to, že žijeme v hustě osídlené aglomeraci Prahy a Kladenska,
nikoliv v regionu, který právě přírodní zdroje živí.
Hustota osídlení a aktivní dějiny zapříčinily pro přírodu
aglomerace nejen „debaklové skóre - počet lidí x počet
stromů“, ale i charakter užitkového využití malých zbytků
přírody. Nad lesy se táhnou sloupy a dráty vysokého vedení,
na lukách se vystavěly věže šíření signálu mobilních telefonů,
objekty energetické, dopravní a průmyslové infrastruktury.
Z toho vyplývá, že hovořit o těžbě dřeva v civilizací zatížené
krajině je nesmyslem. Význam má zásah pouze les
ozdravující, a ten musí vést odborníci. Zkácení zdravého
stromu v aglomeraci je krajině a lidem v ní žijící „ránou do
živého“, není pouze odejmutím malé hospodářské jednotky
jako ve velkých lesních masivech, nebo dokonce
bezvýznamným zásahem do ekologicky nestabilních, uměle
vysázených lesních monokultur.
Další specifikum aglomerace je velmi mozaikovitá
a složitá katastrální mapa. Běžně procházející se člověk, a to
paradoxně i pamětník, nebo bystrý pozorovatel, který „v lese
zná každý strom“, zpravidla vůbec nezná okolní přírodu
z hlediska hranic vlastnictví, tedy katastrální mapu, protože
hranice pozemků jsou často v terénu neoznačené, nebo
v podobě plastových markerů dávno zarostlé trávou. Člověk
na procházce, houbař nebo sportovec si tak zpravidla
neuvědomuje, že prochází na své trati řadou hranic takových v
katastrální mapě zanesených pozemků. Jednotlivé typy
vlastnictví, různé půdní bonity, účelu apod. jsou regulovány
různou legislativou. „Pseudo-užitkově“ smýšlející člověk,
který si neumí najít jiný zdroj příjmů, než-li okolní přírodu,
tak svými škodami na porostu nejen, že ubližuje
ekologickému srdci a krajinotvorné páteři okolí, ubližuje už
tak malému prostoru pro zdravé procházky, hry dětí,
houbaření, sport a vnímání přirozené krásy, ale dopouští se
trestné činnosti vlastníkům těchto pozemků, ať již jsou to
fyzické, právnické osoby nebo obec, a dostává se do
konfrontace se zákonem.
Sám navrhuji vytvoření přírodovědných cedulí vysvětlující
lidem okolní flóru a faunu, a lavičky, a podporuji postavení
závory na obecní cestě vedoucí okolo hřbitova dále do lesa,
proti nájezdům narkomanů a nelegálních dřevorubců. Často
v noci navštěvující lesní cestu milenecké páry v autech pak
snad přejdou na více romantický způsob v mechu nebo na
dece pod širým nebem...
Zájemci o dřevo po ozdravných průklestech, nebo
živlových pohromách nechť se dotazují na OÚ nebo pana
Petra Fejfara mladšího, který pro OÚ Třebichovice obecní les
odborně
spravuje.
Tel: 776
663
870,
e-mail:
fejfpe@seznam.cz

Zcela nově jsou nabízeny žluté známky pro popelnice
o obsahu 240 l se svozem každý sudý týden pro ty z Vás,
kteří nenaplní nádobu během týdne a postačí jim svoz
1x za 14 dní.
Vylepeny musí být celkem 2 žluté známky!

Váš Martin Antušák, e-mail: Martin.Antusak@seznam.cz

na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 20. června 2011
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
-

-

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO ze
dne 27. 4. 2011
Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2010
Schválení rozpočtového opatření č. 3/2011
Vyřazení sekačky na trávu
Nákup dvou nových sekaček na trávu na veřejné
prostranství
Schválení umístění dopravní značky zákaz vjezdu na
účelovou komunikaci vedoucí od Jednoty ke hřišti
Schválení umístění dopravní značky zákaz vjezdu na
účelovou komunikaci do lesa směrem od hřbitova a
umístění závory
Podmínky pronájmu obecních bytů
Založení Svazku obcí Třebichovice, Svinařov, Hrdlív za
účelem provozování kanalizace a ČOV Třebichovice
Různé
Informace o stavu žádostí o dotace podaných na
Středočeský kraj v 01/2011
Informace o výskytu tularémie zajíců v katastrálním
území obce Vrapice a o mimořádném veterinárním
opatření Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj
Diskuze

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
V úterý 28. 6. 2011 proběhne od 17:00 do 18:00
hodin před budovou OÚ očkování psů a koček
proti vzteklině. Cena jedné vakcinace je 90,- Kč.
V případě, že majitelé budou chtít svého psa
nebo kočku naočkovat kombinovanou vakcínou,
musí požadavek nahlásit do pondělí 27. 6. 2011 na
OÚ. Cena kombinované vakcíny se pohybuje
podle velikosti zvířete od 290,- do 320,- Kč.
Dne 1. června 2011 bylo zahájeno vybírání

poplatku za odpad na II. pololetí r. 2011.
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Knihy jsou nejen zdrojem moudrosti, ale i poznání,
odpočinku, či napětí. Každý z nás v nich nalezne to,
co hledá a co jinde nalézt nemůže.
Je škoda je nečíst. Je to velké bohatství pro naše
ztrápené duše a hladová srdce.

ZVEME VÁS
DO KNIHOVNY
Muzikant s neznámou tváří

Nad obecními fotokronikami

V sobotu 28. května se v 15 hodin se otevřely dveře knihovny, aby nově
upravený prostor plný krásných knížek a starých fotek přivítal první
návštěvníky. Všichni si s chutí prohlédli vystavené fotografie mapující
nedávnou historii naší obce a zalistovali ve fotokronikách ze 70. a 80. let
minulého století.
Tato malá výstava bude instalována ještě do konce roku i pro čtenáře,
kteří navštěvují knihovnu průběžně.
Poté bychom rádi vystavili další obrázky, na kterých by měla být
zdokumentována současnost naší obce. Při této příležitosti vyhlašujeme
FOTOSOUTĚŽ s názvem ROK NA VSI. Budeme rádi, pokud nám zašlete
své fotovýtvory v jakémkoli formátu na mailovou adresu
knihovna@trebichovice.cz. Všechny vystavíme, zhodnotíme a ty nejlepší
oceníme. A jak jinak, než pěknou knihou.
Aby nebyli ošizeni ti nejmenší, kteří ještě nefotí, a přesto mají zájem stát
se slavnými a vystavovat své práce v prestižních prostorách, jakými naše
knihovna bezesporu je, ti mohou malovat obrázky s tématikou vztahující se k
naší vesnici. Tři nejlepší výtvarníci obdrží od nás nejen hezkou knížku, ale
i malé překvapení.
Času máte dost, i rok na vsi má 365 dní a tak věříme, že bude co
vystavovat.
Během měsíce června je otevřeno 2x týdně, vždy v pondělí a ve
středu od 15 do 17 hodin. Během prázdnin omezíme otevírací dobu
pouze na pondělí od 15 do 17 hodin a v září Vás opět přivítáme i ve
středu.
K dispozici je téměř 100 nových titulů všech žánrů zapůjčených v rámci
výpůjčního fondu od Středočeské vědecké knihovny Kladno a bezpočet knih
z našeho fondu, který byl doplněn mnoha dary z řad občanů.
Registrační poplatek činí 50 Kč/rok, knihy můžete zapůjčit až na 1 měsíc.
Prostor knihovny nabízí řadu dalších možností hlavně pro děti, které
bychom měli ke knížkám lákat od nejútlejšího věku. Je to příležitost hlavně
pro Vás, pro rodiče, pokud se chcete angažovat v jakékoli aktivitě
podporující rozvoj Vašich potomků. Máte-li jakýkoli nápad, neváhejte se na
nás obrátit. Vítáme a podporujeme vše, co je spojeno s investicemi do
úspěšného rozvoje budoucnosti našich dětí. A čtení knih je opravdu dobrou
investicí, kterou ani zub času neohlodá.
mj

Rodinné vzpomínání

DOTACE OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
V lednu letošního roku jsme požádali o dotaci ve výši 50 000
Kč na nákup informační techniky do knihovny. Žádost nám
byla schválena a tak budeme moci pořídit 2 počítače, skener
či projektor. Je to jakési naplnění dalšího „třetího rozměru
pro knihovnu“ obnášející nejen přístup k bezplatnému
internetu, ale také nabídku kurzů obsluhy PC, kurzů vyšší
dovednosti pro juniory (skenování, vytváření prezentací
a jejich zpřístupnění pro veřejnost – projekce).
Ani zde se iniciativě kohokoli z Vás meze nekladou
a Váš zájem a chuť pustit se s námi do jakýchkoli projektů
je vítán a očekáván.
… takoví jsme byli…

Neboť toto vše děláme jen a jen pro Vás.

mj
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POZVÁNKY OÚ NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Okuste sílu kouzla
Svatojánské noci

Na svatého Jana
24. června
Vás pohostinství
Případov zve na

S VAT OJÁ NSK É
PIV O

Přijďte se podívat na

SRAZ MOTORKÁŘŮ
25. – 26. června 2011
Nevídaná akce, na kterou se
sjedou (snad) milovníci
motorek všech druhů,
typů a značek.
Uvidíte i spanilou jízdu,
která startuje ve 13.00
z Třebichovic.
Vše ostatní se odehraje
v pohostinství Případov.
Akce je sponzorována několika
místními podnikateli
a OÚ Třebichovice.

▼

MY SOBĚ SPOLEČNĚ
První červencový víkend startujeme
speciální prázdninovou akci
v duchu dnes již zapomenutých
akcí Z

„ŠKRÁBÁNÍ A
MALOVÁNÍ SÁLU“.
Každou sobotu během prázdnin
můžete přijít se špachtlí
v 1000 na sál OÚ.
Určitě nám dáte za pravdu, že sál, jako
místo našich společných setkávání, by si
zasloužil trochu naší péče. Vzhledem ke
stavu financí v obecní kase se musíme
smířit s tím, že v dohledné době na
nějakou velkou rekonstrukci mít
nebudeme. Pokud by každý z Vás věnoval
třeba jen 1 jedinou brigádu během
prázdnin ve prospěch zkulturnění tohoto
prostoru, uvidíte, jak se Vám v něm bude
na podzim krásně tančit.
Tak nás v tom, prosím, nenechejte
samotné. Doufáme, že s Vaší pomocí
budeme co nejdříve v cíli.
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VZPOMÍNKA NA NAŠE
SPOLUOBČANY

SE

skutečný příběh z naší vesnice

BURZA OBLEČENÍ

Další burza oblečení přinesla do pokladny na dětský
den 725 Kč, vzhledem k nízké účasti je to celkem
slušná částka. Chceme všechny spoluobčany
upozornit, že veškeré akce, které pořádáme, jsou pro
všechny z Vás. Výnosy z těchto akcí jsou věnovány na
podporu dětských akcí.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Dne 28. května proběhl turnaj ve stolním tenise.
Bohužel účastníků se sešlo jen 7, z toho jedna žena.
Atmosféra byla opravdu sportovní, neboť Ti co právě
nehráli, fandili ostatním.
Ceny za vítězství byly obvyklé a pořadí nepřekvapilo:
1.
místo Zbyněk Novák starší
2.
místo Michal Ferenčík
3.
místo Jan Ferenčík
Všem děkujeme za účast a přejeme do dalších
sportovních klání pevné zdraví a skvělou fyzičku.
Doufáme, že příště se setkáme s větším počtem těch,
kterým jde o zábavu a radost ze společného pohybu.
„Není totiž důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“
MÍSTNÍ DĚTSKÝ DEN

Proběhl 4. června. Dětí přišlo méně, než na jaký počet
jsme byli připraveni, ale o to více si to účastníci užili.
Odnesly si mnoho krásných cen, přejedly se párků v
rohlíku, které jim připravoval pan Pečený s panem
Jeništou a posléze si děti připravovaly vše i samy. V
lese probíhaly soutěže o body, které si pak děti
směnily za peníze. Po příchodu na výchozí základnu si
mohly za peníze kupovat veškeré občerstvení
a nanuky. V odpoledních hodinách pak přišla na řadu
klasická pouťová štěstíčka. Vzhledem k účasti měly
děti plné ruce, že ani vše nemohly pobrat.
Chci tímto poděkovat všem, kdo nám akci pomohli
zorganizovat a tím připravit dětem krásný zážitek.
Následně chci poděkovat všem sponzorům. Panu
Martinovi Ferenčíkovi, který věnoval dětem točenou
limonádu. Manželům Kučerovým, kteří nám pro děti
věnovali uzeniny a paní starostce, která dětem přispěla
finančním obnosem. A paní Kamile Svobodové za
ceny do soutěže pro maminky.
Soutěže „Sůl nad zlato“ se zúčastnilo 8 výrobků
a pořadí výherců je následovné:
1. místo Dáša Jakešová a její langoše
2. místo Stáňa Jeništová a její špenátový závin
3. místo Kačka Pečka a její plnění krokodýli
Výherkyně získaly poukázky na masáž u pí Kamily
Svobodové. Hlasovali všichni, někteří i oběma
rukama.
Milí rodičové, babičky, dědečkové, strýčkové a tety –
Vám všem patří dík, že jste se svými ratolestmi
dorazili a prožili s nimi krásný den. Děti na to nikdy
nezapomenout, že jste jim věnovali svůj čas.
Kateřina Pečená

Bylo to v letech 1933 – 1934, kdy mi třebichovický
obchodník pan Stein zachránil život. V té době
vypukla epidemie záškrtu a já onemocněla. Libušínský
doktor Zeman onemocnění prohlásil za obyčejnou
chřipku, předepsal lék a odjel. Po jeho odjezdu jsem
se začala dusit a měla velkou teplotu. Když mě takto
viděl pan Stein, sám nabídl dědečkovi můj odvoz do
nemocnice, kde mě neodkladně přijali, dali injekci
a já byla asi dva až tři dny bez sebe. Když jsem nabyla
vědomí a viděla kolem sebe děti, ani se nestýskalo.
Jídlo bylo dobré a velmi mi chutnalo. Řádová sestra
Boleslava mě naučila píseň „Červená modrá fiala“.
Po uzdravení jsem se vrátila domů k babičce
a dědečkovi.
Uběhly asi tři roky a já opět poznala dobrodiní
pana Steina. Poprosila jsem jednou babičku, aby
pustila našeho psa Lorda, že si s ním budu hrát a ten
ze samé radosti, že není na řetězu, na mě skočil a
nechtěně mi drápy roztrhl tvář těsně pod okem. Rána
mi velmi krvácela a děda ve vzteku hodil na Lorda
poleno a zranil ho. Tak jsme naříkali na dvoře dva.
Na pomoc mi tehdy přiběhla sestra pana Sáluse,
po prvním ošetření mě opět pan Stein odvezl k
doktorovi Zemanovi do Libušína, který mě odmítl
ošetřit, protože už je pozdě. Pan Stein neměl sílu
doktora přemlouvat a odvezl mě k zubnímu lékaři do
Smečna. Ten, byť s jinou odborností, mě přijal a ještě
další týden ošetřoval.
Tuto vzpomínku uvádím proto, abych připomněla
dobrotu a obětavost pronásledovaných židovských
občanů, kteří se svými rodinami přinesli krutou daň
své národnosti. Z koncentračního tábora se vrátila
pouze dcera pana Steina, která se odstěhovala do
USA. Vzpomínku jsem získala od paní J. Hujtenové
jež žije v domově důchodců ve Švermově. Dovolila
jsem si její článek mírně upravit, bohužel její jméno je
zřejmě již jako vdané, neboť ji neznám. Každopádně
píše o lidech, kteří byli našimi spoluobčany.
Děkujeme všem, kdo se rozhodnou vzpomenout
Kateřina Pečená
na ty, kteří si to zaslouží.

Obchodní dům rodiny Steinových ve Třebichovicích
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Č ERV ENCOV É S TÁTNÍ SV ÁTKY
Připomeňme si alespoň v kostce, proč máme v měsíci červenci dva krásné státní svátky. Záměrně nepoužívám slovo
„slavíme“, protože český národ je dalek od oslav takových dnů, přestože by si tyto okamžiky české historie zasloužily
mnohem více… Tak alespoň malé nahlédnutí do těch časů, kdy se slovanské poselstvo vypravilo do daleké země se
žádostí o vyslání misionářů, kteří by mezi pohanským lidem nehostinné země kdesi daleko na severu šířili křesťanství…
a kdy o několik století později ani hořící hranice nezničila moudrost a statečnost člověka, který se nebál zemřít pro
pravdu.

5. červenec

6. červenec

Čas slovanských věrozvěstů

Den upálení mistra Jana Husa

Píše se rok 862. Do byzantské Konstantinopole přichází poselstvo knížete
Rostislava. Vyslanci moravských Slovanů kráčejí Triumfální třídou k císařskému
paláci a jsou uchváceni. Nemohou pochopit, nemohou uvěřit svým očím. Ocitli se
v pohádkovém světě. Bílé mramorové město má půl miliónu obyvatel! Tolik jich
nežije na celé Moravě! Ze tří stran Konstantinopol oblévá moře, z té čtvrté ji chrání
nedobytné hradby. A za nimi královské paláce, chrámy, kláštery, tržiště, lázně,
akvadukty a široké výstavní třídy. A uprostřed metropole se vypíná císařský palác
a vedle tohoto zázraku další div raně středověké architektury – Hagia Sofia –
Chrám Boží moudrosti. Vše v něm je vzácné, svaté a vstupní dveře jsou prý ze
dřeva, z něhož Noe vystavěl svou archu…
Moravané jsou u cíle své pouti. Nastal den, kdy byli uvedeni do trůnního sálu.
Vedle císařova křesla leží zlatí lvi, tajemný mechanizmus oživil jejich hlavy
a ocasy, dokonce řvou a jsou jako živí. Po boku lvů mávají křídly zlatí supové, zlatí
ptáci pějí ve zlatých klecích, … Moravané jsou z té orientální pompy v mrákotách.
V kleče vzhlížejí k trůnu, na kterém sedí bůh-císař, jinak notorický alkoholik
Michal III.
Předkládají mu žádost svého vládce Rostislava, který pokorně ujišťuje císaře,
že jeho lid se zřekl pohanství a žádá o zřízení biskupství ve své zemi. A bůh-císařopilec řekl své ANO.
Velký průvod, kde nechyběli obchodníci, stavitelé a ozbrojenci, dorazil na
Velkou Moravu snad před zimou roku 863, ale spíše na jaře roku 864. Kníže
Rostislav byl ale zklamán. Čekal biskupa a poslali mu jen kněze nejnižšího
vysvěcení – jakéhosi Cyrila a Metoděje.
Nevěděl totiž, že zřízení biskupství je možno pouze v zemích, kde křesťanství
pevně zapustilo kořeny. A v Byzanci situaci neznali a tak toto procesí pojali jako
průzkumnou výpravu. Mise byla příjemně překvapena množstvím kostelů
a věřících, zejména na hradištích. Horší už byl stav obyvatelstva mimo hradby.
Nevázaný život Slovanů a jejich morálka se v ničem ani zdaleka nepřibližovala
církevním zákonům. A nade vším trůnil kult medoviny – místo boha všemohoucího
raději svými činy opojný lektvar vyznávali…
Následovala léta plná bojů mezi slovanskou a latinskou církví, trvalých,
urputných a vysilujících.
Rodící se slovanská vzdělanost však nebyla zcela zašlapána do země.
Zanedlouho se objeví v Čechách, v Bulharsku, v Rusku. Každá si najde svou cestu
a každá dorazí ke svému cíli.
Chováme-li úctu ke vzdělanosti a ke kulturním statkům, musíme být pyšní, že
v dobách, kdy se Evropa ještě vyžívala v latině, měl náš národ už svoje písmo,
vznikala literatura totožná s tehdejší mateřštinou našich předků. Solunští
věrozvěstové zažehli na Moravě plamínek vzdělanosti, a třebaže zahořel jen
skromně, jen tolik, kolik umožňovala doba, znamenalo to v pravdě revoluční čin…

Kdo se bojí smrti, ztrácí radost ze života.
Nade vším vítězí pravda.
Jan Hus

RELAX AČNÍ

M ASÁŽE

PRO

V AŠE

6. července 1415 – Vedli ho po hlavní
ulici za Getlinskou bránu, kde už začínaly
zahrady a louky. Kacířská hranice stála na
mrchovišti, kde zakopávali pošlá zvířata.
Průvod sledovala celá Kostnice. Mistr Jan
kráčel na popraviště důstojně a nahlas se
modlil.
Upálili ho po 247 dnech fyzického
i duševního utrpení. Nesmělo zbýt vůbec
nic. Husovy kosti pacholci rozdrtili
palicemi a znovu vhodili do ohně. Ze
strachu, aby se snad nedostala lidem do
rukou nějaká relikvie, spálili i jeho šaty.
Dokonce se nerozpakovali dojet pro jeho
vězeňskou pryčnu a přiložit ji na hranici.
Popel, který po ohnivém divadle zbyl,
odvezli na káře a vysypali do nedalekého
Rýna….
Dým z kostnické hranice vystoupal
k nebi. Popel oběti se rozplynul ve vodách
Rýna. Zmizel statečný člověk, který
dokázal dát křídla myšlenkám, které by
jinak nevzlétly. Dým, který měl udusit
velký sen o lepším světě, se proměnil
v mračno vzdoru. Poprvé v dějinách
křesťanské Evropy se lid rázně postavil
proti autoritě církve, aby statečně vykročil
po cestě, kterou mu Mistr Jan Hus
předznamenal.
Podle knih Toulky českou minulostí a
Utajené dějiny Čech: Markéta Jehličková

BOLAVÁ

Masérka Kamila Svobodová
nabízí relaxační masáže po dohodě
každé pondělí a středu odpoledne
v prostorách OÚ (u lékařky)
Cena 150 Kč/ 30 minut
Telefon 725 823 726
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