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SVOZ
BIOPOPELNIC
Poslední svoz proběhne

31. října 2019
V případě zájmu o svoz biopopelnic
s měsíční frekvencí i během
zimního období kontaktujte OÚ

ODHALENÍ KŘÍŽE
SÁZENÍ LÍPY

SAKY
28. října
ve 14:30

Uzávěrka tohoto čísla: 17. října 2019
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: I. Komárková (IKOM), P. Svoboda, J. Louda,
I. Loudová, D. Květoň, R. Matějovská,
S. Rovný, 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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INFORMACE Z OÚ
Čipování psů ve Třebichovicích

Ordinace MUDr. Mazancové
pro nemoc uzavřena

Zástup od 20. do 25. 10. 2019

MUDr. Pavel Brejník
Čermákova 1987, 272 01 Kladno
Tel.: 312 248 651
Ordinační hodiny
pondělí 8–17
úterý
8–16
středa 8–16
čtvrtek 8–17
pátek
8–14

Rozsvícení vánočního stromu

Protože jsme slíbili občanům v říjnovém TM další info o čipování, zde
předkládáme slíbené: Obec poptala několik veterinářů se žádostí
o cenovou nabídku na hromadné čipování psů v obci. Nakonec jsme se
domluvili s paní MVDr. Šikulovou ze Smečna.
Součástí nabízeného čipu je i registrace… Protože, pokud bychom
objednali čip bez registrace, museli byste si tuto provést sami a také ji
zaplatit. Takže by vás to vyšlo nakonec stejně draho a jen byste s tím měli
více práce.
Občané mohou a nemusí využít této nabídky. Je to zejména pro ty z vás,
kteří nechtějí se svým psem jezdit mimo obec.
Svůj zájem nahlaste paní Fejfarové na OÚ – 312 672 216, abychom
věděli, kolik čipů bude třeba. Čipování bude probíhat v budově OÚ,
v přízemí, v bývalé čekárně u lékařky.

KDY? čtvrtek 21. listopadu od 16 hodin
ZA KOLIK? 450 Kč

Třebichovická cihelna
Zmizela během několika dní. Občané se ptají, kdy
se bude bourat komín a co tam bude. O demolici
komína nebylo zatím rozhodnuto. Obec je v
kontaktu s majitelem pozemku a chce s ním na téma
dalšího osudu tohoto území jednat. Dle současného
územního plánu je plocha určena k průmyslovému
využití. Toto je možné změnit pouze a jen změnou
územního plánu, kterou by zastupitelstvo rádo v
příštím roce zahájilo. Není žádným tajemstvím, že
bychom rádi viděli na místě bývalé cihelny místo
průmyslové haly raději vhodnou zástavbu, která by propojila obec
a stmelila náš územní celek v jeden kompaktní. Rádi bychom však
výstavbu v této části regulovali, abychom zabránili nějakému neřízenému
rozvoji, v jehož důsledkem by ve finále obec spíše tratila, než získala.

…???...
Protože je třeba zvážit všechna pro i proti, neboť možnosti krajiny nejsou
neomezené. Největším negativem rozvoje obcí a měst je zabírání půdy
a úbytek vody. Nároky člověka se zvyšují, to, co stačilo našim rodičům,
prarodičům, je pro nás již nedostatečné, nepřijatelné. Takže rozvoj ano, ale
rozumně! Jedním z omezujících faktorů rozvoje je nedostatek vody.
Přestože se spotřeba vody snížila, bilance vod celkově klesá.
A v dohledné době pravděpodobně nečekejme zlepšení. Díky vyšším
teplotám posledních let dochází k větším výparům vody, spodní hladiny
klesají. Stromy v krajině usychají, protože nemají kde vodu brát.
A pokud bychom neregulovali, už bychom neříkali „po nás potopa“, ale
„po nás sucho“.

se letos na četná přání našich občanů uskuteční již v sobotu
30. listopadu, tedy v předvečer první adventní neděle. Proč? Protože
je to akce, ze které lidé neradi odchází a tuto všemi tolik očekávanou
chvíli si chtějí řádně vychutnat a druhý den se pořádně vyspat.
A v neděli si mohou dát repete u nějakého jiného vánočního stromu.
Dále vyzýváme rodiče dětí, které by chtěly zpívat koledy, aby se
ozvali Klárce Žabkovské (603 111 068) nebo přímo na OÚ
(312 672 216).

Mikuláš – Průzkum zájmu rodičů
5. prosince by vás mohl navštívit Mikuláš, anděl i čert. Pokud byste
takovou návštěvu uvítali u vás doma a své ratolesti potěšili, neváhejte
a nahlaste svůj zájem na OÚ (321 672 216). K této inovaci
mikulášské tradice nás vede zkušenost z loňského roku, kdy byl
zaznamenán markantní úbytek dětí na naší hrůzostrašné mikulášské
nadílce plné čertů, jejíž návštěva je pro některé z vás neslučitelná se
životem. Jiným se však líbí a těší se na ni. Takže vyjdeme vstříc
oběma skupinám. Mikulášská na sále by se měla konat týden po
adventu, tedy 7. prosince. Detaily v příštím čísle TM.

Pozvánka na výstavu
Spolek přátel Smečna a širého okolí
zapůjčil naší obci výstavu, jejíž téma zní:
mj

HISTORIE A PAMÁTKY OBCÍ OKOLÍ SMEČNA -

Hradečna, Ledec, Přelíce, Hrdlíva, Třebichovic a Svinařova.
Majitelé panství Smečno Martinicové a Clam – Martinicové byli dobrými
hospodáři a své panství od 15. století rozšiřovali, kupovali, získávali
z dědictví a z konfiskací. V roce 1567 patřilo k panství Smečno 21
vesnic a 1 město Muncifaj s 34 osedlými, kteří museli 59 dní v roce
pracovat na panském. V té době patřilo k panství Smečno vsi Hradečno
ze 7 osedlými, Ledce s 24 osedlými, Přelíc se 7 osedlými, Aujezdec
s 1 osedlým, Hrdlív s 2 osedlými, Třebichovice s 5 osedlými a Svinařov
s 6 osedlými. Nejvíce 35 obcí a částí (tvrzí, mlýnů) bylo ve smečenském
panství v 16. stol.

Výstava bude k vidění v prostorách budovy obecního
úřadu od 28. října 2019.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

ŘÍJEN 2019

Ptačí trus v popelnici na použitý jedlý olej!!!

Vážení občané,
dovolte, abych vám připomněla, že obec vydala v roce 2015 obecně
závaznou vyhlášku o nakládání s odpadem. Obec v ní stanovila systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Není v ní nic, co by nebylo všeobecně známo.
Odpad třídíme, máme zde na několika stanovištích popsané kontejnery,
víme, že po vytřídění odpadu nám zbyde směsný komunální odpad, který
končí v našich popelnicích. To, co se do nich nevejde, se jmenuje objemný
nebo také velkoobjemový odpad a ten je 2x za rok svážen na náklady obce,
stejně jako odpad nebezpečný, který vyžaduje zvláštní likvidaci. Také
máme biopopelnice pro ty, kteří si nechtějí dělat kompost a zhodnotit si jím
záhony a půdu na svých zahradách.
Je to jednoduché, prosté, myslím, že by to mohl pochopit každý.

Bohužel se pracovníci obce neustále setkávají
s nepochopením tohoto systému ze stran občanů. Někomu
stále činí potíž roztřídit odpad podle druhu a barvy. A tak
nacházíme v kontejnerech na plast pytel se sutí. V popelnici
na použité jedlé oleje již po několikáté igelitové pytle plné
ptačího trusu. Stejně tak odkládání objemného odpadu
vedle kontejnerů je špatně. Ani okenní výplň nemůžete
dávat vedle kontejneru na sklo.

V pondělí 14. října mezi 12. a 16. hodinou se na stanovišti
v centru obce objevila černá skládka odpadu. Kdosi zde
zanechal několik pytlů odpadu, matraci, hromadu sítí od
sena či slámy, krabici od televize s úhlopříčkou 164 cm,
… Byla přivolána policie a podáno trestní oznámení na
neznámého pachatele… Děkuji našim pracovníkům, že
tento zapáchající a leckdy odporný odpad uklízejí.

Chemická toaleta, molitan, zbytky plastového nábytku
– patří do velkoobjemového kontejneru

Černá skládka v centru obce

Vážení občané,
uvědomte si, prosím, že odkládání odpadů mimo místa k tomu určená lze
označit jako zakládání černých skládek. Důrazně žádáme občanstvo, aby
postupovalo v souladu se schváleným systémem.
Závěrem upozorňuji, že stavební odpad není odpadem komunálním, obec
tento od občanů neodebírá, lidé si jeho likvidaci musí zajistit sami. Vzácnou
výjimkou může být výkopová zemina v přiměřeném množství, pokud by jí
obec mohla použít na úpravu veřejných prostranství. Cihly, betony, střešní
tašky, atd. obec nepřijímá!!!
Také dřevotřískové a dřevěné zbytky z demolic (dveře, nábytek, …) je
odpad, který nelze užít jako otop do kamen a kotlů. Někteří občané se
takového odpadu rádi zbaví, jiní po něm skočí a během chladných dní si ho
přiloží do kamen. Přátelé, dýcháme to pak všichni! A vůbec to není zdravé!
Buďte ohleduplní při nakládání s odpadem. Čeká nás po roce 2024 velká
změna. Množství odpadu bude limitováno. Věnujte, prosím, ve vlastním
zájmu třídění odpadů větší pozornost.
mj

A protože tu máme další povinnost ze strany našeho státu
obcím udělenou, a to povinnost zajistit celoročně místa pro
BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad – BIO),
oznamuje se našim občanům, že v období od 1. listopadu 2019
do posledního březnového dne roku 2020 bude v obci
umístěn kontejner na bioodpad. Tam mohou lidé házet např.
slupky ze zeleniny, skořápky z vajec, … listí, zbytky trav, atd…
Jeho umístění vám oznámíme v příštím vydání TM.
Nově nabízí AVE KLADNO pronájem a vývoz hnědých
popelnic v období od 1. 11. do 31. 3. s četnost měsíčního
vývozu. Kdo má zájem, nahlásí se na OÚ.
Větve odebírají pracovníci obce a provádějí jejich ekologickou
likvidaci. Odvoz a nakládku je třeba domluvit předem,
nevyhazujte, prosím, větve na veřejná prostranství, aniž byste
měli jejich odvoz domluven!!!
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Není dřevo jako dřevo. Nespalujte chemicky ošetřené
(impregnované) ani průmyslové dřevo, staré palety či
dřevotřískový nebo lakovaný nábytek. Jeho pálením
vyprodukujete 50–500krát více dioxinů než při topení
suchým palivovým dřívím.

Čím v zimě v kamnech topit?
Při topení byste měli používat pouze předepsané palivo. Tím
je hlavně uhlí nebo čisté suché dřevo (v nejrůznějším
zpracování), případně suché rostlinné materiály. Pálíte-li
vlastní dřevo, dbejte na to, aby bylo pořádně vyschlé. S jeho
vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Dřevo
dostatečně vyschne během dvou let. Čím můžete
a nemůžete topit, byste se měli dozvědět z dokumentace ke
kotli. Pokud ji nemáte, zeptejte se revizního technika.

ŘÍJEN 2019
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Ohlédnutí za zářiovou dílničkou
FOTO: Milan Petriščák

Naše zářiová dílnička se doopravdy vydařila! Sešlo se hodně
dětí a vyrobily nádherná krmítka pro ptáčky. Každý si odnesl
nějaké krmítko domů, ale ještě jich mnoho zbylo pro naše
občany. Takže přijďte si do knihovny a vyberte si krmítko pro
svoje ptáčky na vaší zahradě.
IKOM

ŘÍJEN 2019

VÝZVA K PŘEVZETÍ VĚCI
– odstranění náhrobku
a ostatního hrobového zařízení

Obecní úřad Třebichovice jako provozovatel veřejného
pohřebiště Třebichovice provedl kontrolu úhrad nájemného
a zjistil, že pro některá hrobová místa není zaplacený nájem
a uzavřená platná nájemní smlouva.

OÚ Třebichovice proto vyzývá majitele
k odklizení náhrobku a ostatního hrobového
zařízení a předání odklizeného hrobového
místa zpět Obecnímu úřadu Třebichovice
Jedná se o hrobová místa, která nemají v evidenci
provozovatele hřbitova uvedeného nájemce
a pro které nebyla nikdy uzavřena nájemní smlouva:

hrob č. 83 (pův. č. 47) - dvojhrob
hrob č. 116 (pův. č. H23) - dvojhrob
hrob č. 163 (pův. č. 52/A)
hrob č. 164 (pův. č. 51/A)
hrob č. 207 (pův. č. 237) - dvojhrob
hrob č. 213 (pův. č. 225) - dvojhrob
hrob č. 257 – urnový hrob
hrob č. 273 (pův. č. 290) - dvojhrob
hrob č. 284 (pův. č. 341) - dvojhrob
hrob č. 286 (pův. č. 337) - dvojhrob
hrob č. 297 (pův. č. 319)
Pokud nebude náhrobek a ostatní hrobové zařízení odklizené,
Obecní úřad Třebichovice bude postupovat v souladu s článkem
6 Řádu veřejných pohřebišť na území obce Třebichovice a dle
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Pokud se do 1 roku o náhrobek a ostatní hrobové zařízení
majitel nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi
opuštěnými, hrobové zařízení bude odklizeno a hrobové místo
uvolněno pro další pronájem novému nájemci.
Obecní úřad Třebichovice upozorňuje, že odstranění náhrobku
a ostatního hrobového zařízení musí probíhat v souladu s Řádem
veřejného pohřebiště na území obce Třebichovice a že před
zahájením prací (stavby) je majitel hrobového zařízení povinen
vyžádat si souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací
jeho pokyny.
Bližší informace o jednotlivých hrobových místech je možné získat
v kanceláři OÚ Třebichovice v úředních hodinách.
Tato informace je vyvěšena na dřevěné i elektronické úřední
desce, na vývěsce na hřbitově. Součástí informace je také
obrazová příloha. Prosíme občany o sdílení informace.
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NEJEDNA NEJEN MALOVANÁ VZPOMÍNKA…
Karel Gott byl především zpěvákem, ale velmi blízko měl i k filmu. Poprvé se v něm objevil v roce
1964. Bylo to ve filmech Komedie s Klikou a Kdyby tisíc klarinetů. Za dva roky se objevil
v povídkovém filmu Mučedníci lásky, v hudební komedii Ta naše písnička česká a v historické
komedii Slasti Otce vlasti. Jeho hlas jsme slyšeli ve slavné westernové parodii Limonádový Joe
aneb Koňská opera.
V 70. letech si zahrál hlavní roli Švandy v moderní adaptaci Strakonického dudáka s názvem Hvězda
padá vzhůru, která skončila neúspěchem. Objevil se dále ve filmech Romance za korunu a Parta
hic. Nesmrtelnou je jeho píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? z pohádky Tři oříšky pro Popelku
a také píseň Včelka Mája ze stejnojmenného seriálu.
Nezapomenutelné je jeho cameo (malá role známé osobnosti) z kultovní polistopadové komedie
Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Objevil se i v jeho pokračování Dědictví aneb Kurva se neříká.
V pohádce Z pekla štěstí 2 si zahrál dvojroli Boha a Lucifera. Jeho posledním hereckým účinkováním
byla role v pohádce Když draka bolí hlava. Příští rok bude mít v kinech premiéru dokument, který
o něm natočila Olga Malířová Špátová.
Zdroj: https://filmserver.cz
Takto krásně Mistra namalovala paní Božena Kejmarová,
svého času kronikářka naší obce a velice nadaná kreslířka…

ŘÍJEN 2019

Sázíme budoucnost
- sázíme hlavou,
srdcem, rukama!
Ministerstvo životního prostředí spouští zcela
nový dotační program na podporu komunitní
výsadby stromů na veřejných prostranstvích.
Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do
celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může
prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc
korun. K dispozici je celkem 100 milionů, které
ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu
životního prostředí ČR. Tyto prostředky
pomohou dobrovolníkům osadit listnatými
stromy vhodná, veřejně přístupná místa měst
a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí.
Financována bude také výsadba listnáčů
v uzavřených vnitroblocích či společných
dvorech bytových domů.
Dotační program je otevřen širokému spektru
žadatelů. Ucházet se o příspěvek mohou místní
organizace, úřady, firmy, školy, komunity,
spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci.
„Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel
splnit, je prokázat legitimní vztah k místu
výsadby,“ doplňuje ředitel Státního fondu
životního prostředí ČR Petr Valdman. Tuto
podmínku může zájemce z řad fyzických osob
prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou,
nebo vlastnictvím pozemku, v případě
právnických osob bude úřad požadovat sídlo
nebo působnost v místě výsadby, případně
vlastnictví pozemku.

* 14. 7. 1939
PLZEŇ

Smyslem iniciativy je připravit naši zem na
změnu klimatu a vše, co s tím souvisí. Právě
stromy patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které
mají lidé k dispozici.

† 1. 10. 2019
PRAHA
A takhle vzpomíná ten, který se s Mistrem setkal pracovně při natáčení filmu
Dědictví aneb Kurvahošigutntag jako pomocný režisér, Standa Rovný…
KAREL GOTT MIT UNS...
...tak mi to vytanulo na mysli, když jsem slyšel tu zprávu, že nás opustil navždy náš
pěvec, národní bard, zpěvák vysokých qvalit, skutečný mistr zpěvu Karel Gott.
Stará generace, která ještě umí německy a matně pamatuje druhou světovou válku ví, že
německá branná moc, wehrmacht, měla na přezce opasku Gott mit uns, což znamená
Bůh s námi...
Vůbec nikdo netušil, že tento malý hošík se vypracuje do takových pěveckých úspěchů
díky svému nadání a vytrvalosti a půl století září a dělá dobře svým zpěvem milionům
lidí, kteří mají rádi hudbu, což je skutečný lék proti všemu a nejsou to žádná
farmaceutika, je to radost ze života bez vedlejších účinků... a ať si každý myslí o něm co
chce, stal se součástí české historie a stává se nesmrtelný, jako třeba Karel IV., což se
potvrdí poslechem jeho písní... (samozřejmě, že bez autorů těch skladeb by to nebylo,
ale jeho interpretací se to inklinovalo do podvědomí všech...).
A tak Karle Gotte, v tom hudebním nebi si zpívej s panem Bohem, (taky s Gottem
německy) a ti dosud žijící tvoji pamětníci si občas řeknou česky Pane Bože... nebo zaklejí
hergot, čímž se tě dovolávají a jsi stále součástí našeho života... a i nadále budeš... díky,
Karle.
StaRý

Hlavní výhodou nového programu je, že pokryje
organizátorům komunitního sázení ex-post
plných 100 procent výdajů za nákup materiálu
na výsadbu, ochranu a následnou péči o nové
stromy. Příspěvek bude možné čerpat například
na nákup sazenic, substrátu, kotvení, hnojiva,
ochrany kmene či zavlažovacích vaků, ale i na
zajištění odborného posudku a související
publicity. Naopak do nákladů nebude možné
zahrnout lavičky ani jiný mobiliář či doprovodné
prvky a nepočítá se ani s úhradou prací spojených
s výsadbou, u kterých se předpokládá zapojení
dobrovolníků z místní komunity jako je třeba
příprava půdy či vykopání jamky. „V programu
nám jde o zapojení lidí z místních komunit na
dobrovolnické bázi, o proto ani neuvažujeme,
že by se výsadba prováděla dodavatelsky,“
vysvětluje ředitel Valdman.
Všechny zásady, které jsou nezbytné pro výsadbu
stromů, jsou k nalezení v manuálu dostupném na
webových
stránkách
iniciativy

www.sazimebudoucnost.cz
Máte nápad, kde bychom mohli sázet
stromy? Napište nám! Vaše tipy na
výsadbu budou pro nás inspirací!
Využijte web obce – diskuzní fórum, mail obce, nebo
vhoďte nápad do poštovní schránky ve dveřích…OÚ
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POCTA LIPÁM U KŘÍŽE
Čtenář již jistě ví, že zastupitelstvo naše obecní jednomyslně rozhodlo o obnovení
tohoto poutního místa a cíl ten si v roce letošním do svého plánu strategického
zařadilo. A protože naše myšlenky zrají jako víno, dne 18. října roku 2019
v dopoledních hodinách vztyčen byl pod lipami sackými kříž nový dřevěný, krásně
kovaný a motivy lipovými zdobený. Z důvodů ryze bezpečnostních nebylo
občanstvo burcováno, aby vztyčování přihlíželo, neboť za pomoci techniky
nejmodernější podařilo se hluboko do země kříž zakotvit, aby případným zlodějům
na mysl nepřišlo, odtáhnouti jej do surovin sběrných.
Na věky zde kříž bude označovat místo, kde ve stínu lip spočinout může
kolemjdoucí, omámen jejich vůni dlouze rozjímat, listů i květů sobě nabrat, neb čaj
takový, z květu lipového vařený, nejlepší proti nachlazení i jiným neduhům
doporučován jest.
Lípa – jeden z našich nejstarších stromů dožívající se
v extrémních případech i tisíce let. Její houževnatost,
vnitřní síla a dlouhověkost vděčí pověrám o její
výjimečnosti. Proto také byly lípy vysazovány na počest
všech důležitých momentů nebo na pietních místech – při
narození potomků, křížků u cesty, obnovených náměstích
nebo hřbitovech jako symbol síly a dlouhověkosti.

Aby všeho bylo dovršeno v řádném počtu, bude dosazena čtvrtá lípa, a to v den, kdy
sázení lip je doporučováno, a to na den přesně 28. října tohoto roku, po druhé hodině
odpolední, neb je dobré si připomenout, že lípa představuje též symbol naší státnosti,
a že právě tento den je pro nás důležitým mezníkem s velkým přesahem do
budoucnosti.
Zveme tedy velectěné občanstvo k vycházce k sackým lípám, kde dojde ke
skromnému proslovu při odhalení kříže, k zasazení čtvrté lípy a k malé
ochutnávce lipového čaje s medem.
mj

Nejinak tomu bylo i u nás, v zatáčce u Sak. Obec naše byla
v minulosti přifařena obci Pchery, odkud vycházela
procesí vždy na svatou Annu směřující na pouť do
Smečna. Většinou býval parný letní den, slunce stálo
vysoko a svými paprsky dovedlo poutníkům pěkně zatopit.
Za sackou zátočinou, na rozcestí, kde se polní cesta
zvedala ku Smečnu, poseděli vždy poutníci na zeleném
pažitu, aby si odpočinuli, možná krajíc chleba pojedli,
vody se napili, nabrali sil … a zase dál ubírá se procesí
rozpálenou letní krajinou.

ODHALENÍ KŘÍŽE
SÁZENÍ LÍPY

SAKY
28. října
ve 14:30

Pcherský farář, který doprovázel poutníky, nechal na
tomto místě roku 1858 vysadit čtyři lípy, aby jejich stín
ochraňoval pocestné.
Z vyprávění sackého kováře víme, že jen dvě lípy jsou
původní. Dvě nevydržely, a tak blíže cesty byly vysazeny
dvě jiné, z nichž se ujala jen jedna. Dnes tu máme lípy tři.
Do počtu nám jedna schází…
Roku 1885 byl u nich vztyčen dřevěný kříž. Torzo
ztrouchnivělého kříže bylo po 100 letech odstraněno…
Až půjdete kolem, zkuste zpomalit, posedět ve stínu
stromů a trochu porozjímat. A zamyslet se nad
souvislostmi, co vše nám lípy, živoucí svědkové historie
a pamětnice příběhů, dokáží předat…

Vše jest řečeno v mlynářově replice z divadelní hry
Lucerna od Aloise Jiráska.
„Nevzdám se té lípy, protože je mým dědictvím po
dědu a pradědu; je našeho rodu od nepaměti. Rostla
staletí, a kdybych vám ji vydal, padla by chvilkou. A
jak moh' bych dopustit, aby klesla poražena, aby padla
její koruna, kdež ptactvo nocuje a spí a zpívá. A co pod
ní, v jejím stínu, za parna v poledne i podvečer, co tam
lidí odpočívalo a odpočine, co hovorů tu, rozprávek,
starých pamětí o divných dějích. Pokolení jde za
pokolením, a lípa pořád chrání je a stíní.“
mj

Technické údaje
Dubový kříž měří na výšku 4 m (1 m uložen do země), ramena jsou přes 2 m široká, průřez
je 15 x 15 cm a váha dubového kříže je cca 240 kg, je napuštěn olejovým voskem k tomu
používaným. Kříž vyrobil v Sakách truhlář Anton Benadik za cenu 9 000 Kč.
Sacký kovář Standa Rovný vykoval vše v kovárně Mayrau, lipové listy s květy váží 7 kg,
ostatní kování váží 93 kg a hřeby další cca 3 kg, takže celková váha okovaného kříže je
asi 350 kg. Veškeré kování je pozinkováno a 2 x natřeno speciální kovářskou barvou
s umělou pryskyřicí a grafitem. Vykováno bez nároku na honorář. Obec uhradila pouze
náklady za materiál ve výši 12 000 Kč.
Okolo kříže bude kovová
ohrádka s kovanými lístky přes
1 m vysoká a zabere plochu
cca 1,5 x 1,5 m. Bude taktéž
pozinkovaná a natřena stejně
jako kříž z důvodů estetických
a vytvoří tak celek s křížem.
Uvnitř ohrádky bude časem
připevněna deska s textem o
vzniku těch lip, původního kříže
a proč byl udělán nový kříž.
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93. narozeniny paní

Růženky

Dne 5. října roku 1926 se narodila, dnes již naše
nejstarší spoluobčanka, paní Růžena Hummlová.
Navštívila jsem ji v předvečer jejích 93. narozenin
v jejich krásném domě s velkou zahradou, která je
dodnes její zálibou, i když jen pasivně. Mám od ní již
30 let krásný ibišek – čínskou růži, která stále krásně
kvete, stejně jako ona ☺.

ŘÍJEN 2019

Pěkná hodinka
Pro mnohé z nás je to obyčej, se kterým se
setkáváme, právě když se ocitneme v prostředí
středních Čech, kde tato živá posvícenská tradice
má mnoho podob. Ti z vás, kteří již alespoň jednou
okusili její pohodu a nezaměnitelnou atmosféru,
rádi obětují den volna pro setkání se svými sousedy.
V letošním roce si díky státnímu svátku ani nemusí
lidé ukrajovat z dílu pracovního volna.
Kde se vzala Pěkná?
V Národopisné encyklopedii se píše jen velmi stručně:
„Souvislost s uctíváním zemřelých předků má patrně zlatá či pěkná
hodinka z posvícenské tradice v Čechách (tanec v hospodě, kterého se
účastní všichni osadníci). Konala se hned po církevním obřadu za
zemřelé a trvala tak dlouho, dokud hořela svíce rozžatá na začátku. Podle
staré lidové víry měly být duše zemřelých předků přítomny, aby se veselily
spolu s živými“.
Pojednání o posvícení pokračuje:
„V pondělí ráno se konala zádušní mše za zemřelé osadníky, po ní šli
lidé v průvodu na hřbitov, kde se modlili u kříže a navštěvovali hroby
svých zemřelých. Tato stará tradice se udržela do 20. století“.

Paní Růženka je krásná, veselá, distingovaná dáma,
která se umí radovat ze života. Její smích, když přišla
řeč na počátky divadla, kde hrála malé role, zvonil
v celém jejím bytě. Zavzpomínaly jsme na aktivity,
které tady byly, na akce spolků Ochotníků,
Baráčníků, Zahrádkářů, Sportovců, Žen, Sokola
a dalších. Lidé se znali, rádi se scházeli a povídali si.
Také jsme si vzpomněly na dobu bez telefonů, kdy ve
vile „u Humlů“ byl jeden záchytný telefon ze tří na
obci. Díky němu se podařilo zachránit život jednomu
chlapci, který spadl z Vinařické horky, a právě
telefonát z tohoto aparátu přivolal včasnou pomoc.
Psal se rok 1987.
Paní Růženka má spoustu vzpomínek, těším se na
další návštěvu, kdy si sepíši její vzpomínky nad
dobovými snímky.

Srdečné blahopřání k narozeninám

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a stálý úsměv na tváři.
Za Obec Třebichovice
i za mne osobně, Renáta Matějovská

Dodnes nás v pondělí po posvícení při vstupu do hospody přivítají
plamínky svíček na stolech, sedí se, popíjí, povídá, někde s doprovodem
živé muziky, někde se i tančí. V mnoha vesnicích nejen na Kladensku a
Slánsku je „Pěkná hodinka“ či jen „Pěkná“ stále slavnou tradiční událostí
odehrávající se v pondělí po posvícení každým rokem.
Na mnoha místech je posezení v hospodě o Pěkné vyhrazeno pouze
mužům. Ale jsou i výjimky. Tak třeba prý v Bílichově začaly Pěknou slavit
ženy, sdružení zvané BIS (Bilichovská informační služba). Scházely se v
knihovně, přinesly z domova koláče, cukroví, uvařily si čaj…
Velkou tradici má tento obyčej v nedalekém Hradečně. Ráno po průvodu
na hřbitov, kterého se účastní jen muži, probíhá v sále restaurace po celé
dopoledne, opět jen v mužské společnosti, soudní proces dramaticky
předváděný i s patřičnými převleky. V čele sálu sedí u stolu tři muži v
talárech, žalobce, soudce a obhájce. Provinilec předvolaný před soud stojí
v ohrádce, žalobce přednese žalobu, v níž velmi podrobně popíše trestný
čin. Obžalovaný např. řídil pod vlivem alkoholu, zimní pneumatiky dal jen
na tři kola automobilu, ale také třeba neuměl správně připravit míchaná
vajíčka k snídani. Obhájce se pokouší najít polehčující okolnosti, soudce
rozhodne a kat v červené haleně s kápí na hlavě vykoná trest. Nejčastěji
vyplatí odsouzenému stanovený počet ran na zadek mečem a je mu určena
peněžitá pokuta, přísnějším trestem je výplata svazkem kopřiv na holý
zadek. O přestávkách mezi líčením hraje hudba, beseduje se, při
závěrečném přípitku se vstává a zpívá ve stoje na židlích „Co jste hasiči,
co jste dělali“. Ve třináct hodin je hlavní program ukončen vyhlášením
„největšího průseráře roku“. Obléknou ho do královského pláště, nasadí
mu korunu a předají ozdobný stříbrný pohár, se kterým obchází přátele
a dává jim připít. Soudce děkuje za účast a zve k večerní zábavě, které se
účastní muži i ženy. Program vrcholí vynášením Pěkné. Vybraného muže
položí do necek, zakryjí prostěradlem a nosí ho kolem sálu. Hudba hraje
smuteční pochod, „kněz“ s dřevěným křížkem v ruce namáčí zednickou
štětku do kbelíku s vodou, kropí kolemstojící, za rakví jdou s pláčem
truchlící pozůstalí. Vynesou Pěknou před hospodu a obřad končí.
Vážení sousedé a sousedky,
nechte se inspirovat výše uvedenými řádky a o letošní Pěkné neseďte doma
za pecí!
Za použití textů paní Vandy Jiříkovské, kteráž mi k tomu dala svolení, sepsala
M. Jehličková
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Podivuhodná cesta mého trička
Bavlněné tričko, s potiskem či bez, tak všední, tak obyčejné.
A přitom bychom mohli takovému tričku závidět, kam se všude
podívalo, nebo kolik toho vypilo a "vyprdělo" do atmosféry.
Tak pěkně od začátku a trocha čísel na procvičení.
Na jedno bavlněné tričko se podle Světového fondu na ochranu
přírody spotřebuje zhruba 2 700 litrů vody, to je tolik vody, kolik
by stačilo průměrnému člověku na 900 dnů. Jestliže si k němu
oblékneme i džíny, máme na sobě nejméně 11 tisíc litrů pitné
vody. Neuvěřitelné, také vás tato čísla děsí, ale bohužel tím
příběh nekončí.
Takové tričko, to je skutečný světoběžník a s nadsázkou bychom
mohli takovému tričku závidět, kam se všude podívalo. Pojďme
společně trochu cestovat po stopách našeho trička. Bavlna pro
budoucí tričko rostla a zrála pravděpodobně na některé
z gigantických plantáží v Kazachstánu, Uzbekistánu, nebo
v USA (znáte příběh vysychání Aralského jezera, naše tričko ano
a dokonce některé pilo jeho vody). Neopracovaná bavlna se
obvykle převeze do Turecka, Bulharska nebo Číny, kde se z ní
vyrobí příze. Ta lodí pokračuje do Maroka, Thajska nebo na
Tchaj-wan, kde se zpracuje na látku. Následně látka pokračuje
do Francie, kde se textilie obarví barvivem z Číny nebo Polska,
které často obsahuje těžké kovy a je pravděpodobně
rakovinotvorné. Navíc na obarvení jednoho kila bavlny padnou
další stovky litrů vody. Z Francie látka putuje do Bangladéše,
kde v textilním průmyslu pracuje přes 50 tisíc dětí. Nebo do
Vietnamu, Kambodže a Laosu. Šedesát procent celosvětové
výroby oblečení pochází z těchto zemí. Hotová trička se
transportují do Německa a tady jsou ještě „zušlechtěna“.
Formaldehyd zajistí, aby se oblečení nemačkalo a při praní
nesráželo. Jedovaté látky, které se nestačily vyprat ve Francii,
vypařit při transportu anebo vsáknout do kůže při nošení, skončí
na skládce nebo ve spalovně odpadků a zatěžují i ve svém
posledním stádiu zem a ovzduší. A zde máme pocit, že cesta
trička končí, ale realita je bohužel jiná. Tričko, které si koupíme
a časem odložíme do sběren oblečení, putuje dále.

A ještě trochu vás poděsím dalšími čísly.
Patnáct největších lodí znečistí životní prostředí více než
všechna auta světa. Podle odhadu oceány a moře brázdí asi
100.000 lodí, a počet dále roste, protože se z asijských
průmyslových podniků dováží stále více zboží k evropským
a severoamerickým spotřebitelům, ale o tom možná někdy příště.
A nakonec narození lvíčat v zoo, abychom neměli jenom černé
svědomí, tak jak je zvykem v nejmenovaném televizním
zpravodajství.
Ne, nechci vás nakonec nudit návody jak z toho ven, ale opravdu
řetězec končí u každého z nás. Opravdu potřebuji další tričko,
nebo cokoliv s nápisem Made in China? Opravdu si potřebuji
koupit v sámošce jablka z Nového Zélandu a nikoliv z ČR, ano
nejsou tak kulatá a červená, ale nejsou z druhé strany planety?
Nakupujme věci lokální, podporujme lokální prodejce
a zajímejme se, odkud zboží a jídlo pochází. Toto je asi jediná
cesta pro každého z nás.
Dovolím si odpovědět za vás na otázku, „A to ale pak nemůžu
skoro nic?!“. Ano je to tak, hmoty a věcí kolem nás jen přibývá,
stačí vzpomenout na potřeby našich prababiček a pradědů, kolik
věcí z „ciziny“ potřebovali. Nikoliv stát, či OSN, EU nebo někdo
další, ale ano pouze MY můžeme něco změnit.
Pokud jste dočetli až sem, dovolím si zakončit větou, která mě
osobně občas naskočí a pomáhá s tím začít u sebe, a to je, když
vidím naše děti:
„Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje
potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost
budoucích generací naplňovat potřeby své.“
Jan Louda

Mitumba – tak se jmenují africké trhy s miliony obnošených
sak, triček, spodního prádla, džínsů, košil nebo sukní
nasbíraných v evropských sběrnách. Jen v Německu se ročně
nasbírá 600 tisíc tun starého oblečení. Nejenom díky této cestě
našeho trička, se textilní průmysl zařazuje k největším
znečišťovatelům životního prostředí na světě.

Zajímavá dovolená mého trička, sice necestovalo zámořským
parníkem, ani první třídou, ale vidělo téměř celý svět. Zkusil
jsem Google Maps při použití následující cesty "Kazachstán>Turecko->Thajsko->Francie->Bangladéš->Německo>Třebichovice". Tričko pěšky až ke mně, urazí trasu 42 900 km.
Lodí je cesta samozřejmě delší.

Citace z:
http://www.rozvojovka.cz/clanky/803-uhlikova-stopa-bavlnenych-tricek.htm
https://avokado-online.cz/komentar-pribeh-o-jednom-tricku-a-spouste-vody
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Koncem září vyrazilo Třebivadlo do
Dolního
Ročova,
kde
sehrálo
představení Ženy v ráji... Představení se
konalo vedle basiliky Nanebevzetí
Panny Marie a sice v přilehlém objektu,
v bývalém augustiniánském klášteře.
Je trochu škoda, že nás nakonec počasí zahnalo dovnitř, protože
nádvoří, kde jsme měli vystupovat původně, mělo svou atmosféru
a naše představení by tak ještě více vyniklo, nicméně prostředí
a náladu, jakou jsme naší hrou dokázali vytvořit, mě vskutku dojímalo.
Tolik úsměvů ve tvářích publika jsem ještě neviděl a nikomu ani
nevadilo, že musí stát, protože bylo vážně narváno a hrdě mohu
prohlásit, že toto představení bylo jedno z nejlepších, které naše
herečky a herci odehráli! Výtěžek ze vstupného byl věnován na
rekonstrukci kláštera a jsem rád, že jsme přispěli dobré věci.

SK TŘEBICHOVICE
Máme za sebou 7 zápasů a zimní část se
překlopila do své poslední třetiny.
O prvních třech zápasech jsme si psali
posledně, tak tedy, jak to bylo dál…
15. 9. Po venkovním zápase v Pleteném Újezdu jsme doma hostili
v té době vedoucí Zichovec „B“ 22. 9. . Nastupovali jsme proti nim
s náležitým respektem, přeci jen měli i posily ze svého „Áčka“ a týden
zpět jejich obě mužstva přímo přejeli své soupeře. Ale po úvodních
dvou brankách opatrnost opadla a začali jsme hrát s velkou lehkostí,
což nás sice stálo 4 góly do vlastní kasy (z toho 2 vlastňáky), ale taky
celkově 7 gólů do soupeřovy brány a k tomu ještě spoustu dalších
neproměněných šancí a že některé tedy opravdu byly opravdu před
prázdnou bránou…
Pletený Újezd
Třebichovice

O čtrnáct dní později nás čekal trochu tvrdší oříšek a sice dopravit celý
náš ansámbl až na jižní Moravu do Šatova. Naštěstí všichni herci
dorazili a představení se mohlo konat. Hráli jsme v kulturním domě
téměř před vyprodaným sálem, a to již šestou reprízu hry „Ženy v ráji
aneb muži v háji“.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní starostce Šatova Lence
Stupkové za to, že nám propůjčila prostory a panu Petrovi Matějovi,
který s touto myšlenkou, hrát na Moravě, přišel. Příjemné pro nás bylo
i to, že po představení nás čekala degustace vín od místního vinaře,
a tak herci, kteří přijeli až v sobotu, nebyli ochuzeni od nás, kteří jsme
přijeli již v pátek a mohli tak degustovat o den dříve.
Velmi mě potěšilo, kolik občanů Třebichovic vážilo tuto cestu s námi,
a tak jsme měli v publiku velmi silné zastoupení místních, proto patří
dík i jim.
Všechny myslím nejvíce zaujme hlavní hrdinka Madla, které vdechla
život Jana Povondrová. Tato role je pro Janu šitá na míru a Jana
nedostatkem talentu rozhodně netrpí! Zaujme svým projevem a vždy
je jí všude plno, nemluvím teď o jejích přednostech, jimiž zaujme vždy
mužskou část publika ☺. Tímto děkuji i jí a jsem rád, že se náš
ochotnický spolek může pyšnit takto talentovanou herečkou!

Třebichovice
Zichovec "B"

2:3 (0:2; na penalty 2:4)
7:4 (3:2)

29. 9. Následující neděli jsme jeli se vztyčenou hlavou do Neuměřic.
A opravdu, zápas se začal pro nás vyvíjet opravdu v náš prospěch, kdy
hned po začátku jsme vedli 0:1 a po nějaké chvíli zvýšili na 0:2. Ale od
37. minuty to už nemělo nic společného s fotbalem a regulérním
posuzováním zápasu, kdy nám rozhodčí vyloučil jednoho hráče tzv. za
„kecy“, což bychom ještě z velkou „rezervou“ vzali (kecy byly
takového rázu, že jakýkoliv jiný rozhodčí by je ani nezaznamenal,
natož napomenul a už vůbec by nedával karty). No, jak říkám, dalo by
se to i pochopit, ale to, co následovalo za dvě minuty, nechápali ani
hráči soupeře. Náš hráč byl faulován soupeřem, za což dostal žlutou,
ale nejenom to, hned na to se otočil i k našemu hráči a dal mu ji taky
a hned vytáhl červenou – dotyčný hráč neřekl ani slovo, ale přes to
byl za kecy a trojí tlesknutí (povzbuzení spoluhráčů do další hry)
vyloučen... Bohužel jsme díky tomu dohrávali skoro ještě další dvě
třetiny v 9 a náskok se nám nepodařilo udržet. Nejsmutnější je, že
proti takovému chování není dovolání, a to i přes to, že o tom
odpovědní funkcionáři fotbalu vědí…
Neuměřice „B“

Třebichovice

3:2 (1:2)

6. 10. Další zápas byl opět doma a hostili jsme hráče ze Zákolan.
Poučeni z předchozího mače jsme nastoupili s „izolačkou na ústech“
a snažili se být opravdu zodpovědní a nepípnout ani ň směrem
k rozhodčímu. Hned v úvodu jsme vstřelili dva góly a dostali se zas
zpět do relativní pohody. Na třetí gól se čekalo dýl a hned jej
následoval čtvrtý. Druhá půle už nebyla nijak pohledná, takový
nahoru dolu fotbal, ze kterého padly ještě další dva góly.
Třebichovice

Zákolany

6:0 (4:0)

13. 10. Tato neděle byla ve znamení staronového derby po letech se
Svinařovem, který vévodí tabulce. Nic se na tom nezměnilo ani po
tomto zápase, kdy se projevily kvality mužstva, které ještě na jaře
hrálo 3. třídu a do nového ročníku si sehnalo kvalitní posily.
Třebichovice

Svinařov

1:2 (0:1)

20. 10. Další derby nás čeká příští neděli, a to na hřišti Pcher, kteří
jsou taktéž v horních patrech tabulky, tak nás přijďte podpořit… ☺
Pchery

Třebichovice

???
Komentoval Petr Svoboda

Zanedlouho pro vás začneme nacvičovat nový kus, takže se jistě máte
na co těšit. Nechci předbíhat, ale mohu prozradit, že když vše dobře
dopadne, tak příští rok si na své přijdou jak děti, tak i dospělí! Ano,
připravujeme jak pohádku, tak i další humornou hru pro dospělé!
Doufám, že nám zachováte přízeň, váš rejža David.
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Z V E M E

V Á S

DO KNIHOVNY
Revitalizace/digitalizace
V současné době probíhá revitalizace knihovního fondu
v naší knihovně. Velké množství knih vedlo k nepřehlednosti a ne příliš dobré orientaci v knihovně. Současně se
snížením velikosti fondu dojde k digitalizaci výpůjčního
systému, který umožní čtenářům přístup ke knižnímu
fondu z domova. S uvolněním místa se naskýtá možnost
zápůjčky širšího výměnného fondu ze státní vědecké
knihovny, a tak jednodušší přístup k aktuálním nově
vydávaným titulům.
Vyřazené knihy však nejsou svou obsahovou kvalitou
bezcenné. Nabízíme proto milovníkům knih možnost
výběru libovolného množství knih.
Až do konce října můžete vždy v pondělí ve výpůjční době
nebo po dohodě s paní knihovnicí přijít a vybrat si
některou z vyřazených knih, která by vám dělala
společnost ve vaší knihovničce.
O nově zavedeném systému půjčování knih vás budeme
po ukončení digitalizace detailněji informovat také na
stránkách zpravodaje.
IKOM

Akce pro děti v doprovodu rodičů!
Lampiony, teplé oblečení s reflexními prvky a dobrou náladu sebou!
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PRAVĚKÉ PORNO

POKRAČOVÁNÍ TÁBOROVÝCH VÝLETŮ…

TENTOKRÁT DO BRDCŮ
A NA VYSOKÝ VRCH
Jelikož jsme slíbili dětem na táboře nějaké další
společné výlety, rádi bychom tímto pozvali nejen
všechny táborníky, ale i ostatní děti, které by měly chuť
s námi vyrazit do přírody, na další takový

„VÝLET DO OKOLÍ“
Tentokrát se vydáme do Brdců a na Vysoký vrch.
Sraz bude v neděli 10. listopadu před OÚ v 9:30 h, příjezd
zpět v 19:00 h. Sebou vhodné oblečení do přírody (dle
počasí), láhev s pitím (svačina a oběd zajištěn).

Prosím o nahlášení závazné účasti
do 31. 10. 2019!!!
Iveta Loudová
tel.: 777 314 212
iveta.loudova@gmail.com
Brdce

\\

Naposledy jsme si povídali o období mladého paleolitu, kdy již
podle všeho neexistovali Neandertálci, a dávno už žádní
šavlozubí tygři. Až na mamuty a srstnaté nosorožce příroda
připomínala rostlinstvem i zvířenou dejme tomu současnou
tajgu a tundru.
Krajinu obývali sapienti, jiným označením Kromaňonci, nebo
také Lovci mamutů, lidé již našeho vzhledu. Krajinu obývali
v osadách roztroušeně, což vyhovovalo jejich způsobu života –
lovu.
Nejpádnější bodnou zbraní byla kopí z napřímených klů, dlouhá
až 2,5 metru. Běžné byly dřevěné zbraně se zasazenými
čepelkami. Předměty z kostí, parohů a mamutoviny sloužily jako
zbraně a nástroje (hladidla, lopatky, kyje, šídla) a stavební
materiál (ploché mamutí kosti). Dlouhé polotovary na výrobu
kopí a harpun se zpětnými zuby byly získávány prořezáním
paralelních rýh do parohu pomocí rydel.
Poprvé se objevily jehly i s ouškem. Paroh, kost, břidlice a též
mamutovina představovaly výchozí materiál pro uměleckou
tvorbu, v níž převažují rytiny zvířat, geometrické značky
a zobrazení žen. Došlo i k objevu keramiky, využívané zatím jen
k vytváření figurek zvířat a lidí.
Figurky žen, tak zvané venuše, se nyní vytvářejí v celé Eurasii.
Tyto sošky vykazují znaky těhotenství, jako je zvýraznění ňader,
hýždí a pohlavního trojúhelníku. Kromě obézních venuší
existovaly i štíhlé.
Ideál ženy obyvatel
našeho území, kteréž
etnikum neznáme,
pohybujeme se v období
dlouho před příchodem
Keltů, natožpak
Slovanů, zobrazuje
venuše tzv. Věstonická.
Charakterizuje ji
nepřítomnost krku,
mohutnost povislého
poprsí (levé ňadro je
větší) a boků. Na zadní
straně jsou patrné rýhy
znázorňující zřejmě
tukové zářezy.

Vysoký vrch

Ideál ženy obyvatel dnešního Německa, venuše tzv. Švábská,
má rovněž zvýrazněná ňadra, nikoliv povislá, ale nepřirozeně
pevná při jejich velikosti. Jelikož push up podprsenky zřejmě
neexistovaly, bude se jednat o fantazii autora.
Obyvatelé dnešního Rakouska měli choutky podobné našim
předkům, reprezentuje je venuše tzv. Willendorfská. Hlava
je velká, opatřená účesem, ruce jsou tenké a jsou položeny na
velkých těžkých prsech. Boky jsou silné, břicho silně vystupuje,
pod ním je dobře patrná, zvýrazněná vulva, hýždě jsou také
výrazné. Stehna jsou přirozeně formovaná, ale krátká.
Kdo však vítězí v přehlídce „pravěkého porna“, jsou obyvatelé
dnešní Francie. Jejich venuše, tzv. z Lespugue, je krasavice,
u které vnady, veškeré představitelné, tvoří větší masu, než
zbytek postavy.
Obecní úřad v Třebichovicích by měl uspořádat soutěž
v řezbářství venuší, třeba by některá ty pravěké zastínila 😁
(pokračování příště)

Martin Antušák

