KOTENČICE
Kotenčický zpravodaj
Po stopách mlýnů
V katastru naší obce jsou 3
rybníky. Hluboký, Návesní a
Chlumský. Dříve se voda používala
mimo jiné i jako pohon pro různé
stroje-hamry, pily a zejména
mlýny,
které
se
právě
v
Kotenčicích nacházely.
Konkrétně se jednalo o mlýn Dolní,
neboli Chlumský – honosný,
pozdně empírový mlýn, který
připomíná spíše zámeček. Na
mapách má číslo popisné 5 a dnes
připomíná historii mlýna zejména
dvojice akumulačních nádrží tůněk,
která
byla
napájena
odtokovým kanálem z Návesního
rybníka. Mlýnské kolo bylo na
vrchní vodu s výkonem cca 7 HP.
Zmiňováni jsou majitelé Josef
Chromý a František Kysela.
Dalším mlýnem v katastru obce
(proti
proudu
potoka)
byl
Prostřední. Dnešní číslo popisné 8.
Mlýn byl napájen z Návesního
rybníka. Je známo, že byl vybaven
kolem na vrchní vodu, ale jelikož
ukončil provoz už někdy v 18.
století, lze těžko dohledat více
informací.

Nejdochovalejším a posledním
mlýnem v katastru obce je Horní,
Cafourkův mlýn, mlýn U Kostinků,
neboli U Petáků, pod číslem
popisným 24. Napájen byl z
Hlubokého rybníka, kdy vedle
stávající kaberny byla lávka se
šoupětem v podobě dubového čepu
seříznutého do jehlanu a jeho
vytahováním se reguloval průtok
vody k vodnímu kolu. To bylo na
vrchní vodu s výkonem okolo 3HP.
Za protektorátu bylo vodní kolo
strženo
a
po
kolektivizaci
zemědělství další mletí probíhalo
pouze pro vlastní potřebu, a to
pomocí
elektromotoru.
Do
dnešního dne se sice technologické
zařízení mlýnu dochovalo, ale už
dlouhá léta nebylo v provozu.
Všechny zmíněné mlýny byly
námezdní. V dnešním slangu by se
to dalo přeložit jako zakázkové
mletí. Původně klient dodal obilí a
z toho obdržel mouku. Jelikož
technologie neuměla malé objemy
obilí, přešlo se později na výměnný
způsob, takže klient získal mouku z
obilí od předchozích klientů. Platilo
se buď penězi, nebo i v naturáliích.
Zpravidla
mlynář
obdržel
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Kontakty:
Obecní úřad Kotenčice
26223 Kotenčice 69
Úřední hodiny:
Pondělí:18:00–20:00 hod.
Středa: 7:30–9:00 hod.
Telefon: 725 021 744
Mail:
obeckotencice@seznam.cz
WWW: www.kotencice.cz

Bankovní spojení:
521 694 319/0800
Výběr stočného
Stočné
lze
platit
čtvrtletně, pololetně nebo
na celý rok. Poplatek činí
100,-Kč na osobu a
měsíc.
Při platbě na účet uveďte
jméno a číslo popisné.
Termíny výběru:
III.čtvrtletí
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
IV.čtvrtletí
2.12.
9.12.
Poplatky za psa
čipování
Už by měl být zaplacen,
pokud si pořídíte psa,
přijďte. Pozor od 1. 1.
2020 je čipování povinné.
Více info uvnitř.
Prosím dodržujte termíny
pro výběr, šetříte čas náš i
váš.
(ozk)

Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

z přivezeného obilí, z těch dvanáctinu, odevzdal
20% jako daň vrchnosti a zbytek prodal, aby získal
peníze. Za zmínku stojí ještě mlýn a původně pila
pana Řešátka u rybníku Pilka. Pokud se na něj
půjdete podívat, zastavte se i u protržené hráze
bývalého rybníka - tu najdete v nejnižším místě pod
střelnicí směrem na Pičín – dodnes je patrná průrva
původní hráze. (zm)

Stručně ze zápisů z jednání zastupitelstva
obce Kotenčice
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstev jsou na
stránkách www.kotencice.cz
V červnu OZ schválilo podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci budovy hasičárny.
V měsíci srpnu jsme na svém zasedání schválili
zprávu Finančního a Kontrolního výboru.
U potoka byla namontována svodidla.

Kontrola kotlů a komínů
Rádi bychom upozornili majitele domů, kteří topí
tuhými palivy, že je jejich povinností kontrolovat

nechat provést revizi kotle každé dva roky. Tato
povinnost se týká všech typů kotlů na pevná paliva
a za její nedodržení mohou úřady uložit pokutu až
do výše 20 tisíc korun, za topení zakázanými
palivy pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Revize
mohou provádět pouze proškolení technici, nejlépe
doporučený přímo výrobcem kotle. Protože se
revize nově vztahují i na starší typy kotlů, které jim
dříve nepodléhaly, museli výrobci zajistit
dodatečné proškolení techniků. Týká se to i kotlů
zcela nových, ještě v platné záruce. Jak vidíte, není
to nová informace, ale je dobré si ji připomenout,
protože ve vesnici bydlíme všichni a vzduch tu
dýcháme také všichni. Občas je velmi
problematické otevřít okno.
I KOMÍN POTŘEBUJE KONTROLOVAT
Další zákonné kontroly se týkají komínů a
spalinových cest. U kotlů na pevná paliva s
výkonem do 50 kW (rodinné domy) je povinnost
provádět čištění spalinové cesty 3x ročně nebo 2x v
případě sezonního provozu. Čištění lze provádět
svépomocí, ale vždy platí povinnost provést 1x za
rok kontrolu spalinových cest, kterou může
provádět pouze odborník.
U kotlů na plynná paliva platí zákonná povinnost
provádět každoročně odbornou kontrolu i čištění
spalinových cest, tedy „komínků“ vedoucích ze
zařízení. Tyto úkony provádí rovněž kominík,
nikoliv servisní technik – topenář KONTROLA
BEZ PROTOKOLU, JAKO BY NEBYLA !!!
Revize trvá zhruba hodinu. Cena není zákonem
stanovená, ale pohybuje se mezi 500 až 2000 Kč,
přičemž záleží hlavně na dojezdové vzdálenosti
revizního technika. Každá návštěva servisního
technika nebo kominíka by měla být doložitelná
protokolem o provedených úkonech. Provozovatel
kotle je povinen tento protokol uschovat.
V případně nedodržení předepsaných povinností
riskuje majitel nemovitosti nejen pokutu od úřadů,
ale také ztrátu náhrady škody od pojišťovny v
případě vzniku pojistné události. V neposlední řadě
je provoz neseřízeného kotle neekonomický ve
výjimečných případech může vést i k ohrožení
bezpečnosti a zdraví.(ozk)

Nové Stránky obce WWW.kotencice.cz
komíny a kotle. Podle zákona o ochraně ovzduší je
každý majitel či provozovatel kotle o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, povinen si do konce roku 2016
nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o
tom doklad. Doklad o revizi si může vyžádat
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
a vy mu ji musíte předložit. V dalším období musí
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

Už delší dobu jsme hovořili o tom, že internetové
stránky obce jsou zastaralé. Proto jsme přistoupili k
realizaci nových stránek. Ze zákona je obcím
stanoveno několik základních povinností, které
musí stránky splňovat. Jde například o úřední
desku, povinné informace, musí být bezbariérově
přístupné, to znamená, musí mít správnou velikost
a tvar písma, správné rozlišení, dostatečný barevný
kontrast, sekci pro seniory a další věci. Proto jsme

se obrátili na firmu, která má s tvořením stránek
pro obce zkušenosti. Stránky jsme doladili,
vycházeli jsme z barevnosti naší vlajky, postupně
budeme doplňovat témata, kroniku, články. Již teď
funguje mobilní aplikace „ V obraze“, kde si
můžete na mobilu nastavit sledování dění v obci,
bude vám chodit upozornění na aktuální akce a
další informace. Stránky jsou v tuto chvíli v
testovacím režimu, postupně doladíme detaily a
doplníme informace. Chceme sem zpracovat i
kroniku. Bohužel stará kronika skončila někde v
chodbách času. Prosím, pokud máte staré fotky
nebo informace, které byste v kronice chtěli mít,
pošlete nám je do mailu nebo přijďte na úřad. (rdn)

Proč psát obecní kroniku?
Obecní kroniku ocení lidé až po dlouhé řádce let.
Poslední léta jsou pro pamětníky nezajímavá,
protože je prožívají na vlastní kůži. Když se ale
člověku dostane do ruky kronika, která je sto let
stará, tak věci, které tehdy lidem připadaly běžné a
všední, nabývají úplně jiného významu. Proto je
také někdy pro kronikáře obtížné rozpoznat, co za
zaznamenání stojí a co ne. Já osobně nepovažuji za
potřebné psát do kroniky to, co se můžeme
dozvědět jinde - v celostátních novinách či na
internetu. Ale určitě je dobré zapsat, že se u nás
vybudovala čistírna odpadních vod, kanalizace,
chodník…Rád bych poprosil všechny občany naší
obce o pomoc s doplněním informací do naší
kroniky - jakékoli písemné materiály či fotografie,

Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

které dokumentují i třeba nedávnou minulost
Kotenčic. Vše s vaším souhlasem ofotíme a
samozřejmě vrátíme v pořádku.
Děkuji.(ph).

Pražská integrovaná doprava
Snad už všichni jsme našli zastávku na
Smíchovském nádraží. Vybrané spoje linky č. 392
jezdí až do Kotenčic, č. 395 do Dobříše.
Od 1. 9. 2019 jede přes Kotenčice o jeden spoj
navíc, a to konkrétně v pracovní dny v 16:25 ze
Smíchovského nádraží, zároveň na základě
vyhodnocení provozu došlo k drobným časovým
posunům či úpravám jízdních dob. Doporučujeme
sledovat časy odjezdů a aktuální jízdní řád na
tomto odkazu https://pid.cz, linka 392.
Posílali
jsme
dotazy
ohledně
koupě
jízdenek.
Přidáváme
odpovědi
tiskového
mluvčího
PIDu:
1)
Přijedu - li do Prahy na Smíchovské
nádraží spojem z Kotenčic, platí mi tato jízdenka i
na městskou dopravu?
Kotenčice jsou v pásmu 6. Pokud si koupíte
10pásmovou jízdenku za 76 Kč, můžete na ní v
Praze pokračovat i městskou hromadnou dopravou
(metrem, tramvajemi či autobusy). Tato jízdenka
má časovou platnost 4,5 hodiny, při krátké zpáteční
cestě je tak možné se na stejnou jízdenku i vrátit.
Pokud si koupíte pouze 8pásmovou jízdenku za 62
Kč, je možné na ní dojet na Smíchovské nádraží,
dál už s ní ale MHD pokračovat nelze.
2)
Jaká je situace v případě, že jedu z
Dobříše?
Dobříš je v pásmu 5. Pokud si koupíte 9pásmovou
jízdenku za 68 Kč, můžete na ní v Praze
pokračovat i městskou hromadnou dopravou
(metrem, tramvajemi či autobusy). Tato jízdenka
má časovou platnost 4 hodiny, při krátké zpáteční
cestě je tak možné se na stejnou jízdenku i vrátit.
Pokud si koupíte pouze 7pásmovou jízdenku za 54
Kč, je možné na ní dojet jet na Smíchovské
nádraží, dál už s ní ale MHD pokračovat nelze.
3)
Jsem-li vlastníkem Lítačky a mám ji nabitou
na 5 vnějších pásem, je tedy cesta na Dobříš již v
částce, kterou jsem zaplatila za dobití Lítačky?

Pokud si ji dobiji na 6 vnějších pásem, pak je to
stejné, jen s tím rozdílem, že platí až do Kotenčic?
Ano, kupón na 5 vnějších pásem (1 až 5) platí jen
do Dobříše, kupón na 6 pásem (1-6) platí až do
Kotenčic. Za cestu do Kotenčic pak už nic
nedoplácíte, s kupónem jen do Dobříše doplácíte
ještě 12 Kč (ve směru ven z Prahy to lze ale takto
zkombinovat jen formou elektronické jízdenky na
mobilní aplikaci PID Lítačka z důvodu
nemožnosti časového a pásmového posunu při
nákupu jízdenky již v nástupní zastávce v Praze).
4)
Jsem-li vlastníkem Lítačky, ale mám ji
dobitou pouze na dopravu po Praze, tzn.
pásma P, 0, B, mohu ji nějak využít i při
cestě na Dobříš (Kotenčic)?
Ano, cesta je pak levnější – nemusíte už
znovu platit za pražská pásma. Doplácíte
pouze mimopražský úsek, tedy 5 pásem do
Dobříše (40 Kč) nebo 6 pásem do Kotenčic
(46 Kč).
5)
Při cestování se několikrát stalo, že
za stejnou trasu lidé platili různou cenu.
Podle čeho se lidé mají řídit?
Vždy je potřeba se řídit jízdním řádem, ve
kterém jsou uvedena jak příslušná tarifní
pásma, tak i jízdní doba z dané zastávky.
Na každé zastávce je také tarifní tabulka,
kde si může cestující najít konkrétní cenu a
časovou platnost z/do libovolného pásma. V
případě, že řidič špatně určí cenu jízdného, lze toto
reklamovat buď přes ropid@ropid.cz nebo přes
konkrétního dopravce, který je uveden vždy na
jízdním řádu dané linky. (ozk).

Co nového v KlubKu
Posezení spojené s promítáním filmu
ozvěny
Je červnový podvečer a KlubKO se pomalu začíná
zaplňovat místními občany různých věkových
generací. Důvodem společného setkání je promítání
dávno zapomenutého filmu Kuřata na cestách.
Nabízí se celá řada otázek…. Poznáme záběry z
naší vesnice? …Bude tam hrát někdo z místních?
…Jak v té době vypadala sousední obec Rosovice?
…Které známé herecké tváře uvidíme?… Jakou
roli bude představovat Pavel Nový? Všichni
netrpělivě čekáme, až se film spustí a my
dostaneme odpovědi. Krátce po 17 hodině filmová
projekce začíná. Bezpečně poznáváme vstupní
bránu do zámečku (tehdy budovu JZD), nádvoří,
cestu před zámečkem, naši kapličku. Cyklistický
závod pak projíždí prostorem Hůrky. Jeho
účastníkem byl „náš“ soused Miloslav, který
zavzpomínal na celodenní natáčení záběru, jemuž
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

ve filmu nakonec patřila několikasekundová
sekvence. Záběry ze sousedních Rosovic pomáhají
rozpoznat pamětníci, nejčastěji se objevuje
prostředí Sychrovského rybníka, dobře je poznat
hlavně splav. V jednom záběru je vidět i kostel. Ve
filmu se objevuje i místní knihovna, která ve
skutečnosti byla masnou. V případě hereckých
osobností máme většinou všichni jasno. Kdo by
nepoznal
Libuši
Havelkovou,
Františka
Filipovského, Jiřího Sováka, Otto Šimánka. Zato
dětská tvář Pavla Nového mnohé z nás překvapí, v
době natáčení mu bylo pouhých 13let. V minulém

roce oslavil kulaté narozeniny (70 let). Promítání
končí, ale vzájemné setkání pokračuje pod
venkovním přístřeškem. Pohodovou atmosféru
podtrhují písničky harmonikáře p. Karla. Nechybí
ani ochutnávka krajové speciality – bácu
(bramborové buchty), kterou pro přítomné upekla
„naše“ sousedka Iveta. Příjemně strávený večer se
nakonec protáhl až do pozdních nočních hodin.(jh)

Posezení s heligonkou
Další
sousedské
posezení se
konalo
na
začátku
srpna.
Tentokrát byl
večer
věnován
hudebnímu
vystoupení
našeho
rodáka pana
Ladislava
Berana. Mezi
přítomnými
posluchači,
kterých
se

sešlo přes čtyřicet, se objevily
Tentokrát jsme měli možnost
„sousedek“ Ivety a Jaroslavy
stolech se objevily výborné
bublanina. Děkujeme (jh)

i tváře přespolních.
ochutnat od našich
něco sladkého, na
chodské koláče a

Láďa Beran a heligonka
Místního rodáka Ladislava Berana není třeba
představovat. Znají ho ve vesnici snad všichni. Má
milý úsměv a vysokou urostlou postavu. Letos
oslavil kulaté narozeniny. Snad můžeme u muže
prozradit i věk. I když na ně vůbec nevypadá, je mu
krásných 75 let. V příjemném prostředí jeho chatky
jsme se rozhodli Láďu trochu vyzpovídat.
„Láďo, kde jsi vyrostl?“ „Shodou náhod jsem
vyrostl v Kotenčicích na pozemku, kde teď bydlíš
Ty RaDi. Na části pozemku, která je blíže
k rybníku, jsem s pomocí mého kamaráda Františka
Buriana postavil chatku. Život mě odvál až do
dalekého Slavičína. V Kotenčicích mám hodně
kamarádů a tak se sem rád vracím. Dnes už jejich
řady trochu řídnou, ale zároveň se objevují
kamarádi noví.“
„Jak často jezdíš do Kotenčic? “Jezdím sem
obvykle tak 3x do roka, většinou na měsíc. Každý
rok přijedu na setkání heligonkářů do Hořovic a do
Hvožďan. Již několikrát jsem si odvezl různé
poháry a ceny. Letos za druhé místo, to je cena
diváků. Už mě tam všichni znají, rádi se tam
potkáváme.“
„Kdy jsi začal hrát na heligonku?“ „Od 14 ti let.“
Láďovi je 75, takže prostým rozdílem zjistíme, že
už hraje neuvěřitelných 61 let. Učil se na
dvouřadovou harmoniku v Týně nad Vltavou. Tam
byl v učení jako kolář.
„Kolář to je řemeslo, které se dnes už moc nevidí.
Co to vlastně všechno obnáší?“ „Kolář se zabývá
výrobou a údržbou zemědělského náčiní (trakaře,
žebřiňáky, násady, hrábě,…), loukoťových kol,
sání. Kolářství je téměř zaniklé řemeslo příbuzné s
truhlářstvím, případně tesařstvím, používá z velké
části podobné výrobní technologie. To znamená, že
se dělaly dřevěná kola k vozům, pramice, okna,
dřevěné části karoserií k autům. Jednou, když jsem
pracoval v Dobříši, měl jsem se dostavit k
vedoucímu. Řemeslo padlo, prý dostanu nový
výuční list. Do práce mě vzali jako truhláře a slovo
kolář na výučním listu nebylo na závadu. Podstatné
bylo, že jsem uměl pracovat se dřevem. Na vojně
jsem dělal taky v truhlárně.“
Láďa je velmi šikovný v práci se dřevem. Sedíme
v jeho chatce a je to vidět všude kolem. Doma má i
malou dílnu, ve které tráví hodně času. Vyrábí tam
krásné věci, které dýchají dřevěnou krásou. Láska
ke dřevu ho provází celým jeho životem. „Ale
vraťme se k hudbě. „Láďo, jaký je rozdíl mezi
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

heligonkou a harmonikou?“ „ Když na heligonce
zmáčkneš nějaký tón, tak je jiný, když se tahá ven
a když se tahá dovnitř. Na klávesovou harmoniku
je to jedno.“
Společně nahlédneme do Slovníku současné
češtiny. Tam se dočteme toto: Nejznámějšími typy
tahací harmoniky jsou akordeon a heligonka.
Rozdíl mezi nimi je patrný na první pohled:
akordeon má klávesy uspořádané jako klavír,
heligonka má místo kláves knoflíky. Další rozdíl
zaznamenáme při poslechu: u akordeonu nezávisí
výška tónu na směru pohybu měchu, u heligonky
se výška tónu mění. Heligonka je navíc doplněna o
zesílenou basovou část. Za svůj název vděčí
hudebnímu nástroji helikonu, jehož hluboký zvuk
vzdáleně připomíná.
„Jakou hudbu hraješ nejraději? „V lidovém tónu.
Na Moravě jsem hrál a zpíval v kapele i moderní
písničky. Kapela se jmenovala Jednoťanka .Hrávali
jsme ve Slavičíně na oslavách narozenin, kde hraji
doteď.“
„Díky harmonice ses dostal i před kamery?“ „ Ano
natáčel jsem v televizi Šlágr, DVD Cestička domů.
Nahrávali jsme i u Pavla Nováka.“
„Jak se Ti líbilo nahrávání v televizi?“ „No byly to
galeje, hrál jsem živě, prý dívejte se jedním
směrem, mikrofon jsem měl z jedné i z druhé
strany, bylo horko. Skončíte písničku, zafixujte si
to do hlavy, 2x nebo 3x se to muselo opakovat.
Kdyby to nebylo živě, tak se hrálo jinak. Klip
natočený na soukromé akci se nahrával ve větším

klidu. „Láďo, že prý jsi hrál i ve filmu?“ „Ano,
hrál jsem ve filmu Osudové peníze, který byl
natočen v roce 2010. Film režíroval Jiří Krejčík.
Hrál jsem harmonikáře a se mnou hrál houslista.
Celý den jsme hráli jen dvě písničky: „ Holka
neznámá dej mi na drama, abych si zakouřit moh“ a
Šup sem šup tam s námi už to nevyhrajou.“ „To
jsem musel hrát celý den, byl jsem z toho na
mrtvici “.Než jsem jel do televize sekal jsem
větvičky, a rozseknul jsem si obočí, druhý den jsem
šel natáčet. Museli mi to zapudrovat.“
Láďo, máme námět na další promítání filmu.
„Jakou máš nejoblíbenější písničku?“ „ Já mám
rád všechny. Poslední dobou rád zpívám písničku
„Kam jsi mi odešlo moje mládí“.
„Hrál jsi i na něco jiného?“ „ Ano hrál jsem na
saxofon. Na vojně. Měli jsme kapelu a hrávali jsme
na estrádách, a čajích. Byla to dobrá zkušenost. “
Láďo, s dovolením si vyfotíme Tebe s Tvojí
fotkou. Fotka je asi z roku °1953. V té době bylo
Láďovi asi tak 9 let. Je zajímavé, že v té době sahal
rybník až k cestě.
Děkujeme za rozhovor RaDi a František ( rdn ,fb)

Pouťová zábava a sousedské posezení
Jako každý rok SDH a OU pořádalo tradiční
sobotní pouťovou zábavu pod širým nebem a
nedělní sousedské posezení s dechovkou. Letos
akce připadly na víkend 17-18. 8. 2019. Po několik
sezón s Bosáky jsme vyzkoušeli novou kapelu –
Signál a odvážím si říci, že to byl dobrý tah. Ale
popořadě…
Hlavní práce začaly už ve čtvrtek stavěním podia a
tanečního parketu. V pátek se zavezlo veškeré
zboží do KlubKa, postavili jsme stany a vše se
náležitě připravilo na náročný víkend. Občerstvení
jsme v sobotu otevřeli po poledni, protože to už se
na vsi střílelo ze vzduchovek do růží a junioři
mohli nabrat své první metry za volantem autíčka
na kolotoči. Účast na pouti sice nebyla valná, ale
vykompenzovalo se to počtem návštěvníků večer,
kdy opět dorazilo přes 200 lidí na tradiční

pouťovou zábavu pod širým nebem. Kapela Signál
rozparádila zábavu, parket se prohýbal pod
tanečníky, alkohol tekl proudem a klasické
vesnické tancovačce opravdu nic nechybělo 😊. Ve
4 hodiny ráno bylo uklizeno to nejnutnější a zbytek
se musel stihnout v neděli dopoledne.
Protože už ve 14:00, jak bývá zvykem, na podiu
foukli do žesťů a bouchli do kláves kapelníci
z kapely Úžas. Zahráli v rámci tradičního
nedělního sousedského posezení s dechovkou.
Zazpívalo se, poklábosilo, popilo, zatancovalo se a
v 19:00 už bylo po všem, respektive nás ještě čekal
úklid. Část jsme /hlavně kvůli předpovědi deště na
pondělí/ zvládli už v neděli večer a to, co mohlo
zmoknout, se nechalo na pondělí.
Bylo to sice pár náročných dní organizace a práce,
ale věřím, že to stálo za to. Snad byli všichni, co se
zúčastnili, spokojeni. A ti, co nedorazili, to
doufejme, příští rok napraví…!(zm)

Zdravé pečení
V neděli 24. listopadu od 14:00 se sejdeme v
Klubku na interaktivním posezení na téma Zdravé
pečení. I když je teď venku teplo, tak na konci
listopadu už budeme myslet na vánoční pečení a
atmosféru spojenou s ním.
Zdravá výživa je dnes velmi skloňovaný termín.
Zkusíme se podívat na tipy, jak upéct chutné
cukroví tak, aby bylo zdravější. Přitom i tady platí
„Všeho s mírou“. Pokud bych měla odlehčit téma
tak cukroví jezte jedině se mnou, protože se
jmenuji Rado-Míra „)
A teď vážně. Vánoční cukroví se dá péct nejen z
bílé mouky. Jaké jiné varianty použít? Proč
pražíme ovesné vločky? Jaké jiné mouky použít
tak, aby cukroví bylo nejen chutné, ale i zdravé?
Lze upéct cukroví i bez lepku, vajec, cukru?
Musíme vánoční cukroví péct nebo jsou i jiné
možnosti? O tom si budeme povídat na našem
setkání. Zkusíme si společně připravit zdravé
nepečené cukroví a dezert, ochutnáme již hotové
varianty klasických druhů upečených z
netradičních surovin.
Tip na zdravý nepečený dezert:

RAW kokosový chia pudink
Něco málo o chia semínkách: Chia semínka
jsou plnohodnotnou komplexní potravinou.
Více než třetinu hmotnosti chia semínek
tvoří vláknina, takže již 90 gramy chia
hravě pokryjete svou doporučenou denní
dávku. Chia jsou také nejbohatším
rostlinným zdrojem omega 3 mastných
kyselin důležitých pro naše srdce a mozek.
Vysoký podíl bílkovin, vitamínů, minerálů
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

a stopových prvků (vápník, mangan, fosfor) ocení
nejen sportovci a vegetariáni. Zpomalují vliv
sacharidů na trávicí systém, pokud se konzumují
současně s nimi. Chia gel vytváří totiž takovou
"fyzickou bariéru" mezi sacharidy a trávícími
enzymy, které je rozkládají, což zpomaluje
přeměnu sacharidů na jednoduché cukry. Znamená
to, že energie z potravy se uvolňuje postupně a
vede k jejímu lepšímu využití.
Ingredience:
3 - 4 banány
3 lžíce kakaa
300 ml kokosového
mléka
50 gramů chia
semínek
2 lžíce sladidla
(agávový
sirup.
javorový, med)
Postup:Banány
rozmixujeme
s
kakaem a tuto směs
vlijeme na dno
skleniček.
Do
kokosového mléka
rozmícháme
sladidlo a přidáme chia semínka. Chia semínka do
sebe vsáknou mléko a nabobtnají, trvá to tak 15
minut. Až se tak stane, tuto směs nalijeme na
vrstvu z banánů. Můžeme dát na chvíli do lednice,
aby byl tento pokrm osvěžující. Můžeme zdobit
podle fantazie kokosovými hoblinkami nebo
ovocem.
Přijďte, pokud máte svůj oblíbený recept, přineste s
sebou na ochutnání. Společně probereme naše
zkušenosti. Naše společná setkání začínají mít
velmi kouzelnou, přátelskou atmosféru.
Těšíme se na vás RaDi, Jitka a Lucka(rdn)

Třídíme……nebezpečný odpad
12.října mezi 8,35 a 8,45 bude přistaven kontejner
na svoz nebezpečného odpadu. Můžete odevzdat
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, kyseliny, léky,
domácí chemikálie, baterie, zářivky, obaly
znečištěné nebezpečnými látkami, rozebrané
elektrospotřebiče. Na obecním úřadě je možné
během celého roku odevzdávat použité tužkové
baterie
a
drobné
vyřazené
nerozebrané
elektrospotřebiče. Tyto odpady nebo obaly mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou mít nepříznivý
vliv na zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí
být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních.
Cílem nakládání s nebezpečnými odpady je hlavně
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

regenerace,
získávání
druhotných
surovin,
energetické využití těchto odpadů a samozřejmě
snížení jejich nebezpečných vlastností. Co se s
tímto odpadem děje konkrétně? Baterie se odvážejí
na třídící linku, kde se rozdělí podle typu a
velikosti. Poté se chemickými a metalurgickými
procesy oddělí kovové sloučeniny. Elektrozařízení
se rozebírají a dále recyklují nebo ekologicky
odstraňují. Recyklovatelné materiály a použitelné
součásti se vracejí zpět do výroby. Léčiva, zbytky
barev a chemických látek se většinou spalují ve
spalovnách nebezpečných odpadů.

…potravinářský olej
Z kontejneru na spotřebovaný olej u hasičárny bylo
za první měsíc provozu odvezeno 12 litrů oleje.
Vzhledem k tomu, že kontejner umístěný za
skladovákem nebyl využit vůbec, dojde k jeho
přesunutí ke kontejnerům na návsi. Připomínáme,
že do tohoto kontejneru patří pouze olej
potravinářský.

…ostatní
Plánujeme opětovné přistavení kontejneru na
velkoobjemový
odpad,
pneumatiky
a
elektrospotřebiče. O přesném termínu budete včas
informováni.(jh)

Bez vody není život
Více než dvě třetiny Země jsou pokryty vodou,
pevnina zahrnuje pouze 29,2% zemského povrchu.
Největší objem vody na Zemi se skrývá v
oceánech, jen 2,3% představuje sladká voda.
Většina sladké vody se nachází v ledovcích
(74,5%), zbytek je rozdělen na podzemní vodu,
vodu jezer a řek, půdní vláhu, vodu v atmosféře a v
biomase. Je zřejmé, že pro získávání pitné vody
nám zbývá jen velmi omezené množství
sladkovodních zásob. Obyvatelé měst a v poslední
době častěji i menších obcí bývají zásobeny pitnou
vodou od vodárenských společností. Za odběr vody
sice platí poplatky, ale mají zajištěn její stálý
přísun a hlavně kvalitu. V obcích, kde mají lidé
vlastní studny, jsou občané závislí na zásobách
spodní vody, kterou doplňují pouze pravidelné
atmosférické srážky. Začíná se měnit charakter
počasí, srážky začínají být nepravidelné a jejich
úhrny jsou často pod dlouhodobým normálem.
Vzhledem k tomu, že největším odběratelem vody
jsme my lidé, můžeme její spotřebu ovlivnit
vlastním chováním a jejím úspornějším
používáním.
Několik námětů k zamyšlení Necháte-li vodu
volně vytékat během čištění zubů či holení, odteče
do odpadu zbytečně až 40litrů vody.

Při koupání ve vaně spotřebujete průměrně 100
litrů vody. Použijete-li k mytí sprchu, spotřebujete
průměrně 30litrů.
Každé spláchnutí na WC představuje 10litrů pitné
vody. Lze volit modernější typy splachovadel, kde
se dostaneme až na 3 litry, či využít na splachování
vodu užitkovou, dešťovou (jh).

Členky
obecního
zastupitelstva
navštívily
Vodohospodářskou společnost Dobříš, aby se
informovaly o možnosti napojení na obecní
vodovod. Napojení by bylo pravděpodobně z obce
Rosovice.
Tento
záměr
Vodohospodářská
společnost konzultovala se starostou p.Gregorkem
a ten se případné spolupráci nebrání. To je dobrá
zpráva. Máme k dispozici současné možnosti
dotací. Nicméně než bude tato akce realizovaná,
uběhne asi ještě nějaký čas. Zpracování záměru,
plánů, vyjasnění majitelů pozemků, případné
vykoupení, posílení přívodu ev. stavba vodojemu.
To jsou úkoly na pár let. První krok byl učiněn a
my budeme pokračovat, aby se časem povedla tato
akce zrealizovat. (ozk)

narazili na ČHJ
Radíč, kterým jsme
bohužel podlehli, a
tak jsme si odvezli
celkové 5. místo a
slušných 11 bodů.
Druhý den jsme
vyrazili na 2. kolo
do Březnice. V
základním kole opět
slušný
útok,
časomíra se zastavila
v čase 15,70s. Do
play-off jsme šli z 5.
místa
a
naším
soupeřem byli kluci
z Vranovic. Tento
souboj
se
nám
nepodařilo vyhrát, a
tak jsme si v
porovnání
s
předchozím dnem o
jednu
příčku
pohoršili a vezli
domů 6. místo. I
když
jsme
se

SDH
Brdská liga 2019
Letošní ročník Brdské ligy byl pro nás před
začátkem sezóny velkým otazníkem. Přes zimu
jsme museli hledat náhradu za oba dva proudaře,
což nebyl vůbec jednoduchý úkol. Nakonec jsme se
s tím popasovali a sehnali nadějného Dana ze
Suchodolu a Radka, který za nás zaskočil již v
minulých letech. Cíle na celkové umístění jsme si
před začátkem sezóny, i díky dvěma změnám v
týmu, nijak nestanovili, přestože někde v
podvědomí byl již několik let stejný cíl, který nám
již párkrát těsně proklouzl mezi prsty, a to umístit
se v celkovém hodnocení seriálu na stupních
vítězů. Trénovat jsme letos začali již v dubnu,
abychom co nejdříve odstranili všechny nedostatky.
První závod seriálu se již tradičně konal druhou
červnovou sobotu v Zalužanech. Na rychlé dráze
jsme dokázali časem 15,98s obsadit 7. místo v
základním kole. Ve vyřazovacích bojích jsme
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

nedokázali ani v jednom z prvních dvou závodů
umístit na úplně předních příčkách, tak jsme byli s
výsledkem spokojeni. Porovnání se soupeři nám
ukázalo další nedostatky, na jejichž odstranění
jsme díky třítýdenní pauze zapracovali.
Poslední červnový víkend jsme odjížděli směr
Radíč, kde nás během víkendu čekaly další dvě
ligová kola. Do Radíče jsme se těšili, jelikož se
nám na zdejší dráze obvykle daří. Přes jednu
změnu v sestavě, kdy na proudu místo Radka
zaskočil Ondra, jsme v základním kole obsadili 4.
místo s časem 15,17s. Ve čtvrtfinálovém rozběhu
jsme dokázali porazit Křečovice. Tím jsme poprvé
v letošní sezóně dokázali prolomit brány semifinále
a chystali se na boje o pohárové příčky. V

semifinále jsme nestačili na kluky ze Sedlčan, kteří
nás poslali do souboje o 3. místo. V tomto rozběhu
jsme časem 15,07s dokázali porazit Starosedlský
Hrádek a obsadili tak celkové 3. místo. V neděli
pořádali na stejném místě 4. kolo SDH Křečovice.
Na proudu tentokrát místo Radka zaskočil Tomáš a
šli jsme na věc. V základním kole jsme předvedli
doposud nejrychlejší útok sezóny, časem 14,79s se
do play-off rozběhů kvalifikujeme druhým
nejrychlejším útokem. Ve čtvrtfinále jsme narazili

na Sedlčany. Velmi pěkný rozběh, na naší dráze se
časomíra zastavila na čase 14,89s, soupeř v druhé
dráze bohužel předvedl ještě lepší útok, jejich
dosažený čas byl 14,48s což znamenalo, že nám
stejně jako v předchozím dni vystavil stopku a my
se umístili na 5. místě. Druhý ligový víkend jsme
opět hodnotili kladně, poprvé v sezóně jsme se
dostali mezi čtyři nejlepší mužstva soutěže a 2x se
nám podařilo zaběhnout útok pod 15 sekund. V
celkovém pořadí ligy jsme díky vyrovnaným
výkonům drželi 3. místo s minimálním odstupem
na druhé Vranovice.
Po jednom volném víkendu jsme 13. července
nabrali směr Vranovice, kde nás opět čekaly
dvě ligová kola. Opět jsme museli udělat jednu
změnu v sestavě. Na rozdělovači nám v sobotu
vypomohl Karel z Vranovic. V sobotu se nám
bohužel nedařilo, v základním kole jsme po
chybě na rozdělovači a pravém proudu zaběhli
čas 21,53s, který stačil až na 15. nepostupové
místo. V neděli jsme se postavili na start opět v
lehce pozměněné sestavě, kdy na stroji zaskočil
Kuba a na proudu Ondra. Cíl byl jasný, zlepšit
si náladu po krachu z předchozího dne. I přes
nepřízeň počasí jsme v základním kole zaběhli
čas 15,67s, což stačilo na postup z 5. místa. Ve
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

čtvrtfinále jsme se utkali s kluky z Nahorub, kteří
nás bohužel porazili. Díky dobrému dosaženému
času jsme však obsadili konečnou 5. pozici.
Poslední víkend v červenci se liga přehoupla do
své druhé poloviny. V sobotu ráno jsme nabrali
směr Broumy s odhodláním zabojovat o další
ligové body. V sobotu jsme rozběhli základní kolo
hodně pěkně, na pravém proudu Ondra sestříkl v
čase 14,60s, na levém proudu bohužel
podklouznutí a sestřik až v čase 21,03s. V
celkovém pořadí až 16. místo, jednalo se již o
druhou ztrátu v sezóně, což pro nás znamenalo
propad v celkovém pořadí ligy. V neděli jsme si v
základním kole spravili chuť, časem 15,00s jsme si
jasně řekli o účast ve vyřazovacích bojích. Ve
čtvrtfinále jsme se utkali s Jesenicí, náš čas 15,23s
bohužel na další postup nestačil a my skončili opět
na 5. místě. V průběžném pořadí ligy jsme po
tomto víkendu spadli na 5. místo, o které jsme se
navíc dělili s Nahoruby a medailové příčky se nám
hodně vzdálily.
Hned následující sobotu jsme vyrazili do Nalžovic,
kde se konalo 9. kolo a my se šli porvat o co
nejvíce bodů, abychom ještě zabojovali o vyšší
příčky v celkovém pořadí. Na proudu tentokrát
zaskočil opět Tomáš. V základním kole jsme šli v
klidu a s časem 15,23s skončili na 5. místě. Ve
čtvrtfinále jsme podobným výkonem jako v
základním kole porazili Svaté Pole. V semifinále
jsme narazili na kluky z Bukové, nad kterými jsme
také zvítězili a poprvé v sezóně jsme postoupili do
finále, kde nás čekala Jesenice. Ta byla bohužel po
našem zaváhání na jednom z proudů nad naše síly a
soutěž jsme skončili na 2. místě, což pro nás
znamenalo 17 bodů do celkové tabulky a posun o
jednu příčku vzhůru. V neděli jsme přejeli k
sobotním finálovým soupeřům z Jesenice. V
základním kole jsme zaběhli čas 15,24s, což
znamenalo postup až z 8. místa. V předkole play
off jsme zvítězili nad Svatým Polem. Ve
čtvrtfinálovém rozběhu proti Nahorubům jsme

předvedli nejlepší výkon dne a časem 14,75s jsme
si jasně řekli o postup do semifinále. Naším
soupeřem byl Radíč – pro nás asi nejlépe rozběhlý
útok sezóny, v druhé dráze však Radíč chybovala, a
tak jsme útok dokončili v klidu v čase 15,95s a
pokračovali opět do finálového rozběhu. Naším
soupeřem byl Starosedlský Hrádek a my byli jasně
odhodláni naše druhé finále v řadě proměnit v 1.
místo. Po chybě na spoji savců jsme ale opět
skončili na 2. místě. Pro nás to byl jednoznačně
nejlepší víkend sezóny, v průběžném pořadí jsme si
připsali 34 bodů (2x17) a posunuli se tak na
celkovou 4. pozici, a to pouze se ztrátou 3 bodů na
třetí Vranovice. Šance na celkové umístění na
stupních vítězů se nám opět přiblížila.
Poslední finálové dvojkolo se konalo 17. a 18.
srpna v Sedlčanech. Pro nás to nebyl moc šťastný
termín, jelikož byla ve stejném termínu v
Kotenčicích pouť. Díky přípravám na sobotní
zábavu bohužel nezbyl čas na trénink. I tak jsme v
sobotu vyrazili s jasným cílem. V základním kole
se při našem pokusu zastavil čas na hodnotě 14,81s
– do play off jsme postoupili s druhým nejlepším
časem. Ve čtvrtfinále jsme s časem 15,20 porazili
Zalužany. V semifinále jsme zaběhli opět čas
15,20s, který ale na Nahoruby v druhé dráze těsně
nestačil. V rozběhu o 3. místo jsme po ne úplně
povedeném pokusu prohráli se Svatým Polem a
skončili na 4. místě. Dva prohrané souboje v play
off nás trochu mrzely, ale ve výsledku jsme byli
opět spokojeni. Soupeře o celkové stupně vítězů
jsme nechali v tomto závodě daleko za sebou a
posunuli se na celkové 3. místo s 6 bodovým
odstupem na stříbrnou pozici. Natěšení na nedělní
kolo jsme pospíchali na zábavu do Kotenčic,
abychom obsloužili všechny hosty u okénka s
pivem. Po náročné noci jsme v neděli ráno opět
nabrali směr Sedlčany. Únava byla na některých z
nás trochu znát, a tak jsme do základního kola šli
„na jistotu“. Proudaři však sestřelili „z první“, a
nakonec z toho byl překvapivě slušný čas 15,10s a
postup z 6. místa. Ve čtvrtfinále jsme se utkali se
Sedlčany. Náš výsledný čas 15,15s na postup mezi
nejlepší čtyři družstva nestačil a my skončili na 5.
místě. V celkovém pořadí jsme udrželi 3. místo,
čímž jsme překonali naše historické maximum a
poprvé v historii jsme se umístili na stupních
vítězů. Všichni byli i přes veškerou únavu šťastní,
slavili jsme my i naši fanoušci. Tímto skončila
sportovní část Brdské ligy 2019, my se však ještě
těšíme na její slavnostní vyhlášení, které proběhne
1.11 ve Svatém Poli, kam si půjdeme přebrat
medaile a další ceny za tento velký úspěch pro náš
sbor.

Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

Členové týmu v sezóně 2019: Václav Blahovec,
Jaroslav Tesárek, Radek Troch, Michal Mrázek,
Jan Grubner, Lukáš Hanus, Tomáš Jouja, Ondřej
Krákora, Martin Mužík, Jakub Šrein
(sdh)

Povinné čipování psů
Podle
nového
zákona musejí mít
od příštího roku
všichni
psi
identifikační
známku
implantovanou
pod kůží. Bez čipu
je
veterinář
nenaočkuje proti
vzteklině.
Je velký asi jako
zrnko rýže. Lékař
ho
pomocí
jednorázového aplikátoru vpraví pod kůži obvykle
na krku za uchem, trvá to pár sekund. Mikročip pro
psy, který bude od příštího roku povinný, pak
vydrží po celý život zvířete.
Označení mikročipem v celosvětově rozšířeném
systému ISO 11784 a 11785 vyžaduje legislativa
Evropské unie a České republiky včetně obecních
vyhlášek, a doporučují a jako jediný používají i
chovatelské organizace FCI a FIFe. Pro křížence je
pak mikročip vůbec jediným spolehlivým
označením. Nutno říci, že zápis čipu do registru je
dokončovacím krokem, protože je sice pěkné, že
máte psa čipovaného, ale pokud není evidován v
databázi zvířat a ztratí se, není identifikovatelný.
Není podle čeho hledat: jinými slovy řečeno, po
aplikaci jakéhokoliv čipu se majitel musí postarat o
zápis čísla čipu do některé z databází a uvést svoje
jméno, adresu příp. telefon aby při nalezení
chlupatého ztracence (po přečtení čipu čtečkou)
mohl být určen jeho majitel a zvíře vráceno domů.
Neučiní-li tak, u nalezeného zaběhnutého psa není
možné dohledat jeho majitele.(rdn)

Patchwork, akce zrecykluj džíny
Pokračuje výzva „dej džínům novou šanci“. Pokud
máte rifle, které už nenosíte a vyhodili byste je,
doneste je čisté na obecní úřad. Společně z nich
ušijeme polstry do KlubKa. (rdn)

Bylinkové okénko
Topinambury
Říkala jsem si, že by vás mohly zaujmout ne úplně
obvyklé rostliny a jejich využití pro zdraví. Teď je

sezóna topinambur, proto si dnes povíme něco o
jejich složení a využití. Wolf-Dieter Storl, jeden z
guru permakulturního pěstování ve své knize
Zahradníkův rok píše o topinamburech toto: „Jedná
se o jistý druh slunečnice pocházející z americké
prérie. Na stejné ploše vyprodukují 3 - 4x více
konzumní hmoty než brambory. Nevyžadují téměř
žádnou péči při minimálních nárocích na půdu.
Pokud se týče obsažených minerálních látek,
převyšují brambory s velkým přehledem. Obsahují
množství využitelného železa, vápna, kyseliny
křemičité a celou paletu vitamínů. Mají jediný
problém. Nelze je zařadit do následnosti plodin,
protože z každého kousku hlízy vyroste další
rostlina.“ Topinambury necháváme v půdě i přes
zimu a vybíráme až těsně před konzumací. Abyste
je v zemi našli, doporučuji zastřihnout stonky tak
na 30cm.
Pravidelné pojídání topinamburů má příznivé
účinky při revmatizmu, vysoký obsah draslíku činí
z topinamburů dobrý odvodňovací prostředek např.
při otocích. Hlavní význam pěstování topinamburů
spočívá v až šestnáctiprocentním obsahu inulinu cukru vhodném pro diabetiky, který snižuje hladinu
krevního cukru. Další léčivé účinky, jako například
snižování cholesterolu v krvi, regulace krevního
tlaku, zlepšování činnosti trávicí soustavy, ochrana
jater a ledvin, ale i antistresové či detoxikační
účinky byly v poslední době prokázány i vědecky.
Z hlediska potravinářského jsou ceněny hlavně jeho
hlízy, a to především pro vysoký obsah inulinu,
který z topinamburu činí nízkoenergetickou dietní
potravinu. Inulin není člověkem tráven a v
zažívacím traktu působí jako vláknina. Jeho
konzumace též příznivě účinkuje na snižování
hladiny cukru v krvi (na rozdíl od energeticky
bohatých potravin s velkým obsahem cukrů,
živočišných tuků a škrobů). Blahodárně působí
zejména ve stravě diabetiků a osob s jakkoliv
oslabenou slinivkou břišní. Přitom je nutné
nezaměňovat inulin a inzulin. Inulin je rostlinný
polysacharid zcela nezávislý na inzulinu, tedy
hormonu slinivky břišní, který řídí hladinu
krevního cukru. Pozitivní metabolický efekt inulinu
spočívá v jeho minimálním ovlivnění glykémie a v
tom, že nezvyšuje nároky na sekreci inzulinu.
Sušené listy si přidejte do
čajů.
Jde
o
výborný
prostředek na snížení cukru v
krvi. Pokud je usušíte a
rozmixujete, vzniklý prášek
můžete přidávat do jídla jako
koření. Hlízy naložené do
vína sloužily jako lék na
srdeční choroby. Léčitelé za
Jedná se o elektronickou verzi časopisu.

starých časů tento prostředek hojně doporučovali.
V ruském léčitelství najdete množství tipů i receptů
na jejich využití. Nejčastěji se připravují jako
bramborák. Nejvíc mi chutná varianta polovina
brambor, polovina topinambur. Výborná je i
krémová polévka. Z plodů můžeme dělat i
náhražku kávy. Při přípravě přidávejte proti
nadýmavé koření( majoránku, saturejku). Zkoušela
jsem dělat jablečnou přesnídávku s topinambury. Je
moc dobrá. Dá se koupit i sirup z topinambur,
vymačkaná šťáva se dá konzumovat i za syrova.
Sušené stonky můžeme použít místo třísek na
zatápění. Pokud byste chtěli topinambury
vyzkoušet, přijďte k nám, na zahradě z nich máme
pěkný živý plot. Můžete si natrhat si pro vlastní
potřebu. (rdn)
Topinambury jsou opravdu vzrůstná rostlina.

Hasičský den
K příležitosti 105. výročí založení SDH uspořádal
místní sbor dne 7. 9. 2019 Hasičský den. Akci
předcházely tréninky a přípravy, aby bylo vše
připraveno na 15. hodinu, kdy akce začínala.
Přijely dobrovolnice z Českého Červeného Kříže,
které učily první pomoc, masáž srdce na Andule,
obvazování a fixaci zlomenin. Dětem na památku
vytvořily nálepky na ruce, které připomínaly řezné
rány. V zasedačce Klubka současně probíhala
veřejná členská schůze, kde jsme ve zkratce
vyslechli 105ti letou historii sboru, proběhlo
předání ocenění některým členům a schůze byla
ukončena diskuzí. Ačkoli nám počasí příliš
nepřálo, poprchávalo, dorazilo značné množství

mašinou o objemu
2.1l a druhý útok
proběhl s historickou
dvoutaktní
PS8.
Všechny útoky se až
na nějakou občasnou
chybičku povedly,
ale v tento den nešlo
o rychlost, spíše o
ukázku hasičského
sportu
napříč
generacemi.
Při
vyhlášení
byli
všichni
oceněni
krásnou medailí ze
diváků a všichni se
přesunuli ven k dráze.
Jako první se tleskalo
dětskému
týmu
pod
vedením manželů B. ze
Suchodola, kterým patří
obrovské
díky
za
zorganizování
týmu
nejmenších a zajištění
potřebného
vybavení.
Děti předvedly dva útoky
a byly za to oceněny medailí. Dalším týmem, který
zkusil kotenčickou trať bylo družstvo žen. Opět dva
útoky, tentokrát na zásahovou stříkačku PS12.
Následoval tým veteránů, kteří divákům
připomněli, jakým stylem se prováděl útok před
35ti lety. Jejich druhý útok zkusili „po našem-dle
současných technik“. Poslední ukázky byly v
podání současného mužstva. Nejprve se závodní

dřeva. Po celou dobu si mohli návštěvníci
prohlédnout všechnu kotenčickou techniku. Jelikož
nevlastníme žádnou cisternu, dorazili rosovičtí se
svojí Karosou na ukázku - i touto cestou ještě
jednou děkujeme. Následovalo posezení v Klubku
při reprodukované hudbě a ve večerních hodinách
akce skončila. Doufáme, že byli pobaveni nejen
soutěžící, ale i diváci. Poděkování patří OÚ za
finanční pomoc, čestným hostům, soutěžícím
všech týmů, divákům a v neposlední řadě lidem
podílejícím se na organizaci Hasičského dne.
(zm)

Plánované akce:
12.10 8.35 – 8,45 Sběr nebezpečného odpadu
19.10.
Posvícení
24.11.14:00-18:00 Interaktivní posezení na
téma Zdravé pečení
1.12. Výrobní setkání spojené s rozsvícením
stromu
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