KOTENČICE
Kotenčický zpravodaj
Střípky z archivu
Při hledání materiálů na obnovu
Kroniky jsme našli zajímavé archivní
spisy. Máme možnost nahlédnout do
historie a podívat se, co se v obci dělo.

Akce „Z“, aneb jak dobrý
úmysl před VB skončil…

pro dobrou na žebrotu. Dnes se na to
můžeme dívat už jen jako na
úsměvnou příhodu.
Zdroj: Oznámení Obvodního oddělení
VB, Dlouhá Lhota, 8. červ. 1965 (fb)

Oslavenci jubilanti
I nadále dodržujeme zavedenou tradici
návštěv u oslavenců, kteří slaví kulatá
jubilea. Tentokrát slavili kulaté
jubileum:

V následujících řádcích vzpomeneme
na počin místních občanů, kteří se 11.
dubna 1965 jali zvelebit obec
výsadbou stromů na návsi, aby
Jaroslava Burianová
záznamem odměněni byli.
Hana Loužecká
Na schůzi MNV bylo ujednáno, že
provede se na návsi v Kotenčicích
Přejeme vše nejlepší oslavencům a
výsadba stromů, které se měly
ještě dlouhý a spokojený život. (ozk)
zakoupit z přidělených peněz k 20.
výročí akce Zvelebování měst a
vesnic. Na toto MNV dostal 500 Kčs. I
Kaplička
přes veškerou snahu, podařilo se F. Č.
Dostal se nám do rukou článek
zakoupit pouze 10 ks smutečních vrb.
historických novin. Pičínský farář
Tyto byly pak vysázeny brigádou
Václav
Šebek
se
svolením
MNV, tvořenou místními požárníky,
nejdůstojnější kapitulní konsistoře
E. S., V. R., A. S., V. Č. a B. T., do
pražské posvětil novou kapličku
připravených jamek na návsi naší obce
19. října 1941. Kaplička byla
a dále pak kolem rybníka.
postavena na místě staré, kterou
Po zjištění, že jamek je více než
bylo nutno z důvodů bezpečnosti
zakoupených stromů, vzali brigádníci
zbořiti. Výzdobu kapličky tvoří
situaci do svých rukou. Hasičským
obraz Matky ustavičné na zdi,
vozem zajeli do Chlumu, kde svévolně
vyrýpali několik lipek a břízek do k
obraz je trojkřídlý, po stranách je
sázení připravených jamek. V závěru
podobizna sv. Václava a sv.
je třeba podotknout, že všichni
Ludmily. Bohužel kaple byla
oznamovaní při projednávání se
vykradena. Svícny jsou původní,
chovali slušně, mimo BT, který měl
sošky už jsou dnes zapůjčené. Dne
nevhodné poznámky, jako například,
že je to stejně na nic,
škoda papíru, amnestií to
padlo a když je zavřou, že
si
alespoň
odpočine.
Konec citace
Za tento čin, dostali se až
před VB, kde byli
vyšetřováni za provinění
proti
majetku
v socialistickém
vlastnictví a vzniklou
škodu lesnímu závodu ve
výši 100 Kčs.
Inu někdy platí přísloví,
Původní kaplička, malba na zdi
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Obecní úřad Kotenčice
26223 Kotenčice 69
Úřední hodiny:
Pondělí:18:00–20:00hod.
Středa: 7:30–9:00 hod.
Telefon: 725 021 744
Mail:
obec@kotencice.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.
V březnu se opět budou
vybírat poplatky za psa.
Částka činí 100Kč. Lze
platit hotově v pondělí dle
rozvrhu.
Tento rok budeme vybírat
i
poplatky
hasičům.
Myslete na to a vezměte
s sebou o 100 Kč více.
Termíny výběru:
I.čtvrtletí
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
II. čtvrtletí
8. 6.
15. 6.
22.6.
POZOR
Prosím dodržujte termíny
pro výběr, šetříte čas náš i
váš.
(ozk)
1

19. 10. 1941 bylo uskutečněno posvěcení
novostavby kaple. 16. 8. 1942 byl vysvěcen oltář.
Oba dny byly významné nejen pro obec, ale i pro
široké okolí. Připutovalo mnoho věřících, a ač 19.
října sněžilo a byl ostrý vítr, přece jen se příroda
dopoledne obdivuhodně utišila.
Příští rok bude mít kaplička 80 let od vysvěcení.
Zasloužila by si pozornost a plánujeme i oslavu.
Pokud máte návrhy, přijďte nám je říct a můžeme
je společně zrealizovat. Citace pochází z Farního
věstníku z podzimu roku 1942. Na fotkách původní
sken fotografie a fotka ze současnosti. ( ozk)

Ze zasedání zastupitelstva•
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstev jsou na
stránkách www.kotencice.cz
Obec získala dotaci na obnovu Pomníku
padlým. Celková částka činí 207 903 Kč, z toho je
dotace 166 322 Kč, obec se podílí částkou 41 581
Kč. Ukončení realizace akce je 30. 11. 2020.
•
OZ schválilo Střednědobý výhled rozpočtu
obce Kotenčice na období 2020-2022. Střednědobý
výhled rozpočtu je pomocný nástroj obce sloužící
pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího
hospodářství. Obsahem jsou souhrnné základní

údaje o příjmech a výdajích, zejména o
dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o
finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů. Obec vypracovává svůj
roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový
výhled a na základě faktických údajů z Výkazů
předešlých let. V případě potřeby bude rozpočtový
výhled aktualizován. Rozpočtový výhled je
odvozen od skutečného plnění rozpočtu za rok
2019.
•
OZ schválilo Rozpočet na rok 2020. Byl
sestaven jako schodkový, rozdíl bude uhrazen ze
zůstatků na účtech obce. Nejnákladnější investicí je
úprava veřejného osvětlení, kterou si vyžádala
rekonstrukce NN vedení. Další investicí, která je
spojená se získáním části prostředků z dotace, je
vybudování víceúčelového hřiště. V plánu je též
realizace sběrného hnízda na tříděný odpad. V
rozpočtu je zahrnuta i částka na vybudování
chodníku v případě úspěšné žádosti o dotaci.
•
OZ schválilo podání žádosti o dotaci k akci
s názvem „Víceúčelové hřiště obce Kotenčice“ v
rámci podprogramu MMR – Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2020 (117D8210 H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku).
•
Zastupitelstvo obce Kotenčice schválilo
zprávu Kontrolního a Finančního výboru. Finanční
výbor neshledal žádné nesrovnalosti ve vykazování
příjmů a výdajů. Příjmy i výdaje byly využívány
účelně. Celkem byla provedena tři rozpočtová
opatření. Původně sestavený rozpočet byl
schodkový, k 31. 12. 2019 ukončila nakonec obec
Internetová verze časopisu 2

hospodaření s přebytkem 1 150 395, 67 Kč. Ze
zprávy Kontrolního výboru vyplývá, že většina
projednávaných bodů byla splněna. Je nutné ještě
vyřešit posekání pozemku pod Náveským
rybníkem a oslovit Povodí Vltavy.
•
Proběhly schůzky se zástupcem firmy
ohledně projektu na vybudování chodníku a s
firmou Sunny Mont kvůli upřesnění veřejného
osvětlení obce. O pravidelném úklidu cesty se
jednalo s předsedou ZD Suchodol. (jh)

prostory našeho KlubKa. (zm)

PID
V letošním roce bude končit platnost dopravních
karet Lítačka, které se začaly poprvé vydávat
v roce 2016. Provozovatel prodloužil platnost karty
o tři roky. To znamená, že cestující, kterým by
karta v letošním roce propadla, budou moci
s lítačkou cestovat až do roku 2023.
Uživatelé mobilní aplikace PID Lítačka si nově
mohou zakoupit dlouhodobé časové kupony přímo
z mobilního telefonu. ( rdn)

Co nového v KlubKu
Promítání fotografií Peru a ochutnávka
čajů
Nepovažuji se za cestovatele a už vůbec ne za
řečníka. Ale protože se na OZ snažíme využít
KlubKo zejména jako místo, kde se můžeme
vzájemně setkávat, zastupitelé mi dodali kuráž a já
si pro občany přichystal komentované promítání
fotek, které jsem pořídil v Peru. Tam jsme se s
přítelkyní vydali koncem minulého roku na
dovolenou. Jako bonus se Radomíra Diana
Nosálová nabídla, že přichystá ochutnávku
nejenom peruánských čajů a bylin. A tak kromě
klasického piva či vína, mohli hosté ochutnat i něco
zdravějšího a v našich končinách méně známého.
Sešli jsme se v neděli 16.2 v 16:00 v KlubKu. Po
přivítání zaznělo pár slov k bylinkám a čajům a pak
jsem zahájil komentář k fotografiím. V Peru jsem
jich pořídil skoro 3000, ale pro potřeby přednášky
se promítalo zhruba 200 z nich. Nebyly to fotky
umělecké, byly pouze z mobilu, ale mapovaly naši
cestu a o to šlo. Ač s nervozitou, protože jsem
zvyklý být spíše v hledišti, než na jevišti, trvala
přednáška asi hodinu a půl. Jsem si vědom svých
rezerv, koneckonců přednášku jsem dělal poprvé v
životě, ale doufám, že to bylo pro posluchače v
rámci možností srozumitelné a zajímavé.
Zároveň bych byl velmi rád, kdybych tímto dodal
kuráže i vám, ostatním. Pokud máte nějaký
koníček, zálibu, nebo umíte nějakou činnost a
zároveň byste byli ochotni se o ni podělit se
sousedy, budeme jen a jen rádi, když využijete

MDŽ
V neděli 8. března jsme se sešli ve společenské
místnosti KlubKo. Myslím, že je důležité si udělat
čas na odpočinek, oddech, rozjímání. A kdy jindy
se sejít, než v den, kdy máme my, ženy svátek? A
kde jinde se sejít než ve středu obce, kde bydlíme.
Život v komunitě je o setkávání. Pokud se
nebudeme znát, nemůžeme spolu komunikovat.
Jitka Hadamovská si připravila krátké povídání o
historii svátku, mluvily jsme o bylinkách, o životě.
Udělaly jsme si přívěšek nebo náramek. Ochutnaly
jsme výborný ananasový moučník, jablečný štrůdl
a slanou variantu štrůdlu, jako dárek dostal každý
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účastník koření. Navazujeme na svátek matek loni
a myslím, že se z toho začíná stávat moc pěkná
tradice. Těšilo nás a moc rády se s vámi opět
potkáme . ( jh,rdn)

Odpadky podél silnic
Protože opakování je matka moudrosti, navážu na
můj loňský příspěvek o odpadcích podél silnic.
Letos, na Nový rok (a doufám, že to bude naše
novoroční tradice) jsme opět vyrazili sesbírat to, co
někteří z nás vyhodí do pangejtu. Už loni jsem se
pozastavil nad tím, kolik plechovek od piva se dá
podél silnice najít. Musím konstatovat, že pivařů
asi ubylo, ale kdybych měl být upřímný, řeknu, že
pivaři spíše přešli na víno 😊 Protože na naší
letošní trase, kterou jsme si oproti loňsku
prodloužili, jsme našli 29 prázdných lahví od vína.
Trasa byla následující. Z Kotenčic na Rosovice,

Kameňák a
pak
úsek
Pičín,
Kotenčice.
Ve výsledku
to
dalo
6,6km (krát
2 pangejty).
Kromě skla
to byly 2
velké pytle
směsi,
3
pytle plastů a
nespočet
plechovek.
Loni
jsem
upozorňoval
na to, že
byste mohli
dát obyčejné
procházce
větší smysl,
když
po
cestě
seberete pár
odpadků a to stále platí.
Každopádně sběr odpadků je jedna věc,
podstatnější je ovšem odpad nevytvářet.
Zamysleme se nad tím, jestli je potřeba dávat
banány do igelitového sáčku, kupovat piva v
plechovce, jestli není lepší voda z kohoutku do
bidonu, než jednorázová PETka. A pokud už
musíme kupovat nějaký obal, pak ho vytřiďme.
Jednak recyklací pomůžeme přírodě, ale také to
může být ekonomicky přínosné. Díky zisku z
vytříděného odpadu v Kotenčicích dotujeme ceny
známek na popelnice pro vás, občany.
Zároveň chci také připomenout, že
nás 4.4.2020 od 9:00 opět čeká akce
„Ukliďme Česko“, pomocí které se
můžeme společně zapojit do
zkulturnění
našeho
okolí.
(zm)
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Chlumský rybník.
Dne 7. 2. 2020 proběhla kontrolní prohlídka opravy
Chlumského rybníka. Společnost ANAS, spol.
s.r.o. provedla opravu havarijního stavu spodní
výpusti. Cílem opravy bylo zvýšit bezpečnost
vodního díla a obnovit plnou průtočnost spodní
výpusti. Byl postaven dvoudlužový betonový
požerák výšky 6,4m, šíře 0,46m, nové kádiště a
částečně odbahněné loviště. Lávka k požeráku byla
vybudována z
pozinkované
oceli. Odpadní
potrubí
od
požeráku je z
betonových
trubek. Byly
provedeny
terénní úpravy
kolem
celé
stavby. Nyní je
už
v rybníce
voda a tak
může sloužit
svému účelu –
chovu ryb.(ph)

Vandalismus v obci
Není to tak dlouho, co se v obci objevily malůvky,
které se stěží daly nazvat uměleckým dílem. Jsme
malá obec a tak se dalo očekávat, že to neproběhne
bez povšimnutí. Fotky jsou na stránkách obce.
Nechám je tam, aby bylo jasné, že tady ničení
majetku neprojde. Musím říct, že jsem byla
příjemně překvapená tím, jak se kauza vyvinula.
Poměrně rychle se přiznali nezletilí. Stane se.
Mladická nerozvážnost se dá jednou tolerovat.
Pokud je snaha o nápravu a následuje brigáda na
pomoc obci je to myslím u prvního prohřešku takto
řešitelné. Sprejerství spadá pod paragraf 257 a
Internetová verze časopisu 5

jedná se o
trestný
čin
poškozování
cizí
věci.
Zodpovědnost i
finanční nesou
za nezletilé děti
rodiče.
Doufejme, že
toto byl první a
zároveň
poslední
případ. ( rdn)

Činnost
SDH Kotenčice za rok 2019
V sobotu 4. ledna 2020 se konala výroční valná
hromada kotenčických hasičů, na které byla
vyhodnocena činnost spolku za rok 2019, schválen plán
práce pro rok 2020 a zvolen nový výbor na další období.
Jako každý rok jsme pořádali spoustu kulturních akcí. V
roce 2019 jsme uspořádali první akci v dubnu, a tou
bylo velikonoční tvoření, na které přišlo hodně dětí. Ani
letos jsme neudělali výjimku a poslední dubnový den
jsme věnovali tradičnímu pálení čarodějnic. Začátkem
června naši náves zaplnila soutěžní stanoviště a další
doprovodný program v rámci akce Rodinný den s
hasiči. Srpen pak patřil Tradiční pouťové zábavě pod
širým nebem, kde nám zahrála ,,nová´´ kapela Signál. I
tato akce se pyšnila vysokou účastí. K příležitosti 105.
výročí založení sboru jsme v září uspořádali Hasičský
den, jehož součástí byla veřejná členská schůze, na které
byla předána vyznamenání některým členům. Během
dne probíhaly hasičské útoky napříč generacemi a jiný
doprovodný program. V neposlední řadě nesmíme
zapomenout na posvícenskou pochůzku po vsi spojenou
se sousedským posezením v Klubku. Toto posezení bylo
letos výjimečné, protože na něj přišlo velké množství
lidí a celé Klubko se neslo v duchu dobré nálady.
Vzhledem k tomu, že nyní je v obci hodně malých dětí,
zkusili jsme uspořádat první lampiónový průvod. A bylo
to úspěšné! Kotenčice ten den rozzářilo velké množství
světýlek a všichni jsme si to moc užili. První adventní
neděle patřila Tradičnímu vánočnímu vyrábění
spojenému s rozsvícením stromu.
Dalšími, neméně důležitými akcemi, které sbor pořádá,
jsou brigády za účelem údržby hasičské techniky, úklidu
hasičské zbrojnice a příprav kulturních akcí. Dále pak
sběr železného šrotu a návštěvy dlouholetých členů k
příležitosti jejich životních jubileí.
V druhé polovině roku někteří naši členové absolvovali
Základní odbornou přípravu velitelů a strojníků a s tím
souvisí, že byla za spolupráce OÚ sestavena nová
výjezdní jednotka ve složení: Pavel Tesárek, Jaroslav
Tesárek ml., Zdeněk Maršík ml., Lukáš Hanus, Václav
Blahovec ml., Michal Červenka, Aleš Poplštein, Petr
Hlinka a Jan Grubner.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Obecnímu
úřadu za podporu, které se nám v posledních letech
dostává.
V letošním roce máme opět mnoho plánů a cílů a díky
vaší pomoci je určitě splníme. Ze sportovní činnosti se
plánujeme účastnit okrskové soutěže a celého seriálu
závodů Brdské ligy.(sdh)

Bylinkové okénko
Lichořeřišnice
Jaro je za dveřmi, zahrada se probouzí a možná
přemýšlíte, co
letos zasadit.
Přimlouvala
bych se za
lichořeřišnici.
Jde o velmi
prospěšnou
rostlinu
pro
naše
zdraví.
Není mnoho
rostlin, které
mají
antibakteriální, antivirotické i antibiotické účinky.
Ne nadarmo je tinktura z lichořeřišnice
neprodávanější tinkturou u firmy Naděje paní
Podhorné.
Pomáhá při chronických zánětech plic, protože
působí na stafylokoky i na streptokoky, je velmi
účinná při zánětech močového měchýře. Účinkuje
i při žaludečních vředech, zánětu prostaty nebo
zánětu vaječníků.
Zvyšuje obranyschopnost
organismu, posiluje organismus. Podporuje také
růst vlasů, brání jejich vypadávání a je dobrým
pomocníkem, který pomáhá i s lupy ve vlasech.
Velká účinnost byliny tkví v obsahu látky glykosid
glukotropeolin. Z našeho těla se vylučuje močí,
stihne cestou neutralizovat bakterie v močovém
měchýři.
Lichořeřišnice je velmi chutná. Připomíná
ředkvičky. Konzumovat můžeme celou rostlinu.
Květy vypadají krásně jako ozdoba letních salátů,
listy, semena, dokonce i stonky
Lichořeřišnicová tinktura:
Dělám to tak, že květy a listy používám do salátů.
Pokud jsou stonky tužší tak spolu se semeny
nakrájím na kousky, zaliju alkoholem (třeba
slivovicí) a nechám cca 3 týdny louhovat. Poté
přecedíme, vymačkáme z rostliny alkohol a
můžeme užívat. Doporučuje se užívat jako kůru, to
je při příznacích nebo třeba jako očistnou jarní
kůru cca 14 dní a pak udělat přestávku.
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Já vyrobila z lichořeřišnice i velmi účinnou mast

na opary. „Něco“ mi v létě říkalo, že musím naložit
lichořeřišnici nejen do 80%lihu, ale i do oleje. A
protože se jednalo o maceraci za studena, použila
jsem slunečnicový olej LZS. (je důležité, aby směs
zůstala tekutá, jen tak se můžou louhovat účinné
látky). Povídali jsme si a slovo dalo slovo s tím,
abych zkusila mast na léčbu oparu. No dobře.
Naložila jsem měsíček do tuku, macerovala
za tepla a přidala již hotovou směs z
lichořeřišnice macerovanou za studena. Na
doladění
jsem
přidala
tinkturu
z
lichořeřišnice, lanolín, emulgátor Oliven a
aroma oleje ravintsaru, manuku, tea tree a
rozmarýn. Můžete to také zkusit, a pokud
byste si nevěděli rady, přijďte se mě zeptat.
(rdn).

pozornost od sebe, od svého života a hlavně od
svých problémů. Ten, kdo to má v životě srovnané,
berličky nepotřebuje. Když si uvědomíme tuhle
jednoduchou skutečnost, možná si začneme dávat
pozor, na to, co říkáme, na to, abychom svými
slovy neubližovali. Platí jednoduché pravidlo, co
vysílám, to dostávám zpět. Je dobré se více zajímat
o svůj vlastní život, o to jak žijeme každý den. Je
totiž zajímavou pravdou, že když nás někdo chce
pomlouvat, je vlastně úplně jedno, jestli to co říká
je smyšlená lež nebo upravená polopravda. Nic s
tím totiž neuděláme. Když začneme vyvracet
nepravdivá tvrzení, stojí nás to spoustu energie.
Zjistila jsem, že nejlepší je nechat to být. Udělat si
vlastní názor ze své hlavy. Jediné co si můžeme
uvědomit je to, že pomlouvající člověk je vnitřně
vlastně hodně nešťastný.
Vím, že nemůžeme změnit celý svět, ale každý
jednotlivec, co žije v našem okolí, může změnit
právě a jen svoje okolí. TO pak mění celý svět.
Přála bych si, aby naše vesnice byla oázou lásky a

Zamyšlení
Minule jsem nám všem přála porozumění
mezi sebou. Dnes bych ráda navázala. Každý
z nás se ve svém životě potkává s pozitivními
a také s negativními zkušenostmi. Ovšem
vyvstává otázka:“ Které jsou pozitivní a které
negativní?“ Co se nám v první chvíli zdá jako
katastrofa, s odstupem času zjistíme, že to
bylo to nejlepší, co nás mohlo potkat. A
někdy tomu bývá i naopak. Je zajímavé, jak
květnatý náš život může být. Ze všeho, co nás
potká, bychom se měli poučit. Bohužel ještě
pořád platí, že více se naučíme z bolesti.
Zanechá v nás hlubší stopy. I když tohle asi
všichni víme, tipla bych si, že učit se chceme
každý ve svém životě jen přes pozitivní
zkušenosti.
Jednou takovou zkušeností jsou pomluvy a
nepravdy. Když se zamyslíme nad tím, kdo je
vymýšlí, kdo si dobásní pravdu, tak zjistíme,
že šťastný člověk nemá potřebu někoho
pomlouvat. Žije svým štěstím a přeje ho i
ostatním. Jen vnitřně nevyrovnaný, nešťastný
člověk tvoří smyšlené konstrukce, aby odvedl
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abychom alespoň taky zkusili měnit věci k lepšímu.
Děkuji.(rdn)

Existují 3 druhy signálů. 1. Všeobecná výstrahajedná se o 140s kolísavý tón, zaznívá v případě
nějakého nebezpečí,
2. Zkušební tón-je to 140s nepřerušovaný
stejný tón, zaznívá ve 12:00 zpravidla v první
středu v měsíci, nebo v jiný předem daný den
např. z důvodů uctění památky.
3. Požární poplach - je to 60s 2x zakolísaný
tón, který slouží pro svolání zásahové
jednotky.
Pro přehlednost jsme přiložili tabulky, které
dostáváme. (ozk)

Plánované akce:
4.4..

Ukliďme Česko , sejdeme se v 9 hodin

u KlubKo
5.4.

Velikonoční tvoření pro děti

26.4. Aby záda nebolela, přednáška v KlubKo
od 16ti hodin.
30.4. pálení čarodějnic
Kotenčický zpravodaj, čtvrtletník, II. ročník, 1 číslo, vychází 15. 3 .
2020, vydává obec Kotenčice v nákladu 110 výtisků. Evidenční číslo:
MK ČR E 23526, Redakční rada: Radomíra Diana Nosálová (rdn),
Jitka Hadamovská(jh), Petr Hlinka(ph), František Burian(fb), Jan
Grubner(jg), Zdeněk Maršík (zm),Miroslav Černohorský (mč) obecní
zastupitelstvo obce Kotenčice(ozk), Za poskytnuté fotografie
děkujeme místnímu občanovi Jiřímu Jirouškovi. Zkratka sdh – Sbor
dobrovolných hasičů. Uzávěrka příštího čísla 15. 6. 2020, Redakce si
vyhrazuje úpravu dodaných příspěvků i bez souhlasu autora. Tisk:
Reklama Straka, distribuce OU Kotenčice, Kotenčice 69, 26223.

Siréna
Na základě podnětu od našich
spoluobčanů (a děkujeme za ně) se dne
3.2.2020 v rámci Státního smutku
rozezněla siréna. Bylo to na počest
zesnulého politika Jaroslava Kubery. V
minulých letech se na houkání
opomnělo, a proto mohla siréna občany
překvapit. OZ se shodlo, že by bylo
dobré testy sirény obnovit. Jelikož naše
siréna není vzdáleně ovládána z
vyrozumívacích center, bude potřeba ji
vždy první středu v měsíci zapínat
manuálně. Tuto činnost bude mít na
starosti pan J.M. , kterému děkujeme
za ochotu sirénu spouštět. Takže až ji v
první středu v měsíci ve 12:00 uslyšíte,
nelekejte se. A jak různé módy sirény
rozeznat?
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