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ÚVODNÍ SLOVO

Rekonstrukce pohostinství

Vážení spoluobčané,
máme zde náš-Váš občasník. Nebylo moc času na řeči, ale
hodně se konalo.

Na základě podaného projektu v roce 2007 byla obci přidělena
dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši
80 400,- Kč. Požadovaná částka na rekonstrukci sociálního
zařízení byla 200 000,-Kč. I přes pokrácení dotace se podařilo
rekonstrukci realizovat. Celkové náklady činily 142 914,-Kč. Při
přijetí jakékoliv dotace je povinností toho, kdo dotaci přijal uhradit
40% z celkových nákladů. Přikládám fotografie před a po
rekonstrukci.

Máme tady první bod (nejdůležitější) a to je VODA 2007. Bylo
sepsáno, podepsáno, odesláno hodně podkladů k vodovodu a
vypadá to, že úspěšně. Minulý týden nám konečně byly
přiděleny dotace na vodovod od Ministerstva zemědělství.
V tuto chvíli ještě nevíme přesnou částku. během příštího
týdne bude probíhat podepsaní tohoto přidělení. Proběhlo
výběrové řízení na firmu, která provede stavbu. Výběrové
řízení vyhrála firma FISA, s.r.o.
V květnu nám byl slavnostně předán dekret na znak a
vlajku obce v Poslanecké Sněmovně Parlamentu České
republiky. Vyvěšení naší nové vlajky a odhalení znaku obce
Bílichov proběhne tuto sobotu 23.8.2008 v 17:00 hodin před
budovou obecního úřadu. Zváni jsou všichni spoluobčané.
Dále bude následovat neformální otevření nově
rekonstruovaného pohostinství. K tanci a poslechu je zajištěna
hudba.
Pohostinství je další bod, ke kterému mám pár vysvětlení.
Začátkem tohoto roku, někdo, koho jsem v minulé pozvánce
na úklid po rekonstrukci pohostinství označil jako hlavního
organizátora této akce, poslal anonymní dopis na
živnostenský úřad, kterým se snažil poškodit chod Vašeho
jediného kulturního hostinského zařízení v obci. Bylo nutné
rozhodnout, zda provést rekonstrukci pohostinství nebo úplně
pohostinství zavřít. V 70t-ých a 80-tých letech minulého století
byl vypracován projekt, budova byla postavena v akci Z, ale
nedošlo k závěrečné kolaudaci. Před nynější rekonstrukcí by
toto zařízení kolaudací neprošlo. A díky panu Ladislavu
Šánovi, který se s vervou pustil do veškerého dění kolem
rekonstrukce, nebylo pohostinství definitivně ukončeno. Byla
získána na rekonstrukci částečná finanční dotace a bylo nutné
peníze co nejrychleji vyčerpat, proto bylo pohostinství bohužel
přes velkou část prázdnin zavřeno. Připomínám, zavřené díky
anonymnímu pisateli. Rekonstrukce bude nadále probíhat, ale
bez omezení provozu.
Dalším bodem je rekonstrukce kapličky směrem na Zíchovec.
Byla přislíbena dotace na rekonstrukci až 100 tisíc korun.
Dostaly jsme 15 tisíc korun, to odpovídá částce na demolici a
odvoz, ale nakonec se rekonstrukce uskutečnila.
Na oplocení dětského hřiště jsme také obdrželi dotaci 12 tisíc
korun. Akce proběhne v měsíci září/říjen 2008.
Dále probíhají jednání kolem dokončení dopravního značení
v obci na obecních komunikacích.
To by mohlo na začátek stačit. Ještě jednou si Vás všechny za
OÚ Bílichov dovoluji pozvat na sobotní akci.
Ing. Bohuslav Ježek
starosta

Po započaté rekonstrukci sociálního zařízení zastupitelstvo obce
odsouhlasilo též rekonstrukci sálu (podlahová krytina, kompletní
štuky stěn včetně vymalování – mimo stropu), výčepního prostoru
a odvětrávání. Náklady na tuto rekonstrukci obec uhradila
z vlastních zdrojů.

Na základě níže uvedené výzvy bylo rozhodnuto, pokusit se
dodat projekt na „Rekonstrukci vytápění v pohostinství“. Nyní
je projekt ve stádiu zpracování pro rozvod topení,
rekonstrukce komínu a výměnu oken. Pokud se projekt podaří
dopracovat do 31.8.2008 je prý reálná šance na přiznání až
90% dotace na celkové náklady rekonstrukce. Do budoucna
se počítá též z rekonstrukcí stropu a zázemí.

Rekonstrukce oplocení dětského hřiště
V měsíci září a říjnu proběhne rekonstrukce oplocení dětského
hříště a to na základě přiznané dotace z „Fondu sportu a volného
času Středočeského kraje“. Dotace 12 000,- Kč musí být, jak již
bylo uvedeno výše, dofinancována obcí.
Elektrický pohon zvonu

Zveřejněná výzva:
Vážené dámy a pánové,
posílám aktuální informaci o možnosti čerpat dotace z 1.výzvy (celé
znění výzvy je v v přiloženém souboru ), vyhlášené místní akční
skupinou Přemyslovské střední Čechy, se sídlem ve Slaném. MAS
PSČ rozdělí přes 10 milionů Kč mezi žadatele, kteří se mohou
přihlásit do konce srpna. Veškeré podrobnosti jsou uveřejněny na
www.premyslovci.cz.
Celková částa k rozdělení ve třech vyhlašovaných fiších (Fiche 1, 2,
3 - viz web) může být celkem až do výše 10.432 079,- Kč. Žadatelé
musí realizovat projekt na území jedné (či více) ze 79 obcí, z nichž
většina spadá do pověřeného území královského města Slaný. Jsem
potěšen, že MAS Přemyslovské střední Čechy získala možnost
prostředky z Programu rozvoje venkova - osa IV. Leader rozdělovat,
a to nejen v letošním roce, ale každoročně až do roku 2013.
Domnívám se, že venkovská oblast Slánska - a v širším pohledu
oblast mezi městem Praha a severozápadní hranicí Středočeského
kraje - dostala jedinečnou šanci čerpat finanční prostředky na svůj
rozvoj a pevně věřím, že jí obce i ostatní žadatelé plně využijí.

Na příští rok se počítá s dodáním elektrického pohonu zvonění
v kapličce. V letošním roce nám byla přidělena velmi malá dotace,
a proto nebylo možné „zvonění“ zrealizovat. Vzhledem k tomu, že
na zvon do místní kapličky se sbírkou složili místní občané,
budeme se snažit sehnat dostatek peněz, aby se tento záměr
uskutečnil.
Ladislav Šána

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 13.5.2008 převzal starosta obce z rukou předsedy poslanecké
sněmovny dekret na obecní symboly. Od tohoto dne má obec
Bílichov svůj prapor a erb. Přikládám fotografie z předání a foto
symbolů.

S přátelským pozdravem
Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta královského města Slaný a
místopředseda ZSPO Přemyslovské střední Čechy

Rád bych poděkoval BISklubu a dalším zúčastněným za
pomoc při úklidu pohostinství po řemeslnících.
Rekonstrukce výklenkové kapličky
Další uskutečněnou akcí je rekonstrukce výklenkové
kapličky mezi Zíchovcem a Bílichovem. Stoprocentní dotaci na
tuto rekonstrukci poskytl Středočeský kraj z „Fondu obnovy
památek“ a to ve výši pouze 15 000,-Kč. V současné době se
dotvořují vypadané části římsy a to na základě připomínek
pracovníků památkové péče z Prahy a odboru památkové
péče ve Slaném. Přikládám foto před rekonstrukcí a po.

Povinné očkování proti katarální horečce ovcí
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, dále jen
KVSS Benešov, veterinární inspektorát Kladno upozorňuje,že od
22.8.2008 jsou Státní veterinární správou ČR nařízena
mimořádná veterinární opatření, závazná pro všechny
chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců chovaných na
území ČR. Se dnem nabytí účinnosti těchto opatření (budou
zveřejněna ve veřejných sdělovacích prostředcích), bude

povinností všech chovatelů zajistit provedení povinného
nouzového očkování skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců
proti viru katarální horečky ovcí stanoveným druhem
vakcíny. Tato vakcinace musí být provedena nejpozději do
14. září 2008 s tím, že u těchto vakcinovaných zvířat bude
provedeno přeočkování ve lhůtě stanovené výrobcem
očkovací látky. Zvířata, která po 14. září 2008 dosáhnou stáří
3 měsíců, je možné vakcinovat společně s přeočkováním již
očkovaných zvířat na hospodářství. Podmínkou pro provedení
nařízené vakcinace je rovněž i odpovídající zdravotní stav
zvířat, jejich identifikace a evidence dle plemenářského
zákona a vedení evidence vakcinovaných zvířat. Vakcinaci
zvířat a jejich další revakcinaci provádí soukromí
veterinární lékaři, na které je nutno se s tímto
požadavkem obrátit tak, aby byl dodržen termín prvotní
vakcinace všech stanovených zvířat – do 14. září 2008.
Pro rok 2008 je tato nouzová vakcinace (vakcína a její
aplikace)hrazena státem. Vakcinace bude nařízena
vzhledem k velmi nepříznivé nákazové situaci a šíření
předmětné nákazy na téměř celém území Evropy a výskytu i
na území ČR, k zabránění dalšího šíření nákazy a umožnění
obchodování se zvířaty. Katarální horečka ovcí je infekčním
onemocněním přežvýkavců a není přenosné na člověka.
Původcem je virus, který vyvolává klinické projevy
onemocnění u ovcí, koz i u skotu. Přenašečem viru je hmyz –
tiplík rodu Culicoides.
Pro chovatele budou nařízeny i další povinnosti, a to
zejména:
•

•

•

U mláďat narozených od očkovaných matek zajistit
neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu
90 dnů od jejich narození. V případě přemístění
těchto mláďat na jiné hospodářství informovat
písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že
zvířata pocházejí od očkovaných matek.
V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné
hospodářství informovat chovatele – příjemce o
skutečnosti, že jsou zvířata očkována a předat mu
písemně údaje o datu provedeného očkování a
názvu očkovací látky.
Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě
úhynu očkovaného zvířete, zmetání nebo zjištění
klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů
po datu očkování zvířat oznámit tuto skutečnost
neprodleně místně příslušné KVS, která provede
epizootologické šetření s případným odběrem vzorků
pro laboratorní vyšetření. Podání učiní písemně nebo
ústně do protokolu nebo v elektronické podobě
podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

KVS může na základě písemné žádosti chovatele po
posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku
z nařízeného povinného nouzového očkování v těchto
případech:
• Jedná se o býky, kteří budou nejpozději do
31.12.2008 poraženi na jatkách
• Z vážných organizačních důvodů nelze provést
očkování v měsících srpen až říjen 2008
Tyto písemně podané a zdůvodněné žádosti musí
chovatel podat KVSS Benešov, vet. inspektorátu Kladno až po

nabytí účinnosti nařízených opatření, ale tak, aby KVSS Benešov
mohla do 14. září vydat povolení výjimky. Podání žádosti
nezakládá důvod, že výjimka bude udělena.
Další informace je možno získat na KVSS Benešov nebo
na webových stránkách SVS ČR (www.svscr.cz). Tyto informace
budou průběžně upřesňovány a doplňovány.
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
upozorňuje všechny chovatele skotu, ovcí a koz na povinnost
vyplývající z plemenářského zákona zaregistrovat svá
hospodářství, následně zaevidovat chovaná zvířata a vést po
zaevidování veškeré požadované údaje o chovaných zvířatech
ve stájovém registru. Předávat ve stanovených termínech
správné a úplné údaje do Ústřední evidence zvířat a chovaný
skot, ovce a kozy řádně označit ušními známkami. Tyto
povinnosti se vztahují i na chovatele, kteří chovají pouze jednu
ovci nebo kozu. Zaevidováním zvířat se chovatelé, kteří tak dosud
neučinili, vyhnou nepříjemným následkům, které by z neplnění
výše uvedených povinností mohly vyplynout, zejména v souvislosti
s nařízenou vakcinací proti katarální horečce ovcí. Registraci
provádí Českomoravská společnost chovatelů a.s. v Hradišťku pod
Medníkem.
Kontakty pro informace a odeslání vyplněných
registračních lístků – registrace chovů skotu, ovcí a koz:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Hradišťko 123
259 09 Hradišťko
Tel: 257 896 212, 257 896 264, 257 896 335, e-mail:
cmsch@cmsch.cz
nebo
Hefferová Marcela Ing.
pracoviště: oddělení regionální konzultanti
pracovní náplň: konzultant ústřední evidence
tel: 283 870 257, mobil: 602 160 542,
praha@cmsch.cz

Dr. Věra Libichová v.r.
ředitelka
Zemědělské agentury
Kladno

e-mail:

MVDr. Josef Krupka v.r.
KVSS v Benešově
veterinární inspektorát Kladno
Čechova 1513, Kladno 272 01

VÝROČÍ

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

Své jubileum oslavila:

Výroky u soudu
Neděle, 09 prosinec 2007
Jejich autorky nejsou nijak zaostalé. Jsou to právničky, tyto otázky
a odpovědi totiž vesměs padaly v soudní síni. Z úst soudkyň a
obhájkyň:

dne 14.6. (60let)
paní Běla Čápová
dne 8.7 (70let)
paní Jana Zábranská

"Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku,
neví o tom až do rána?"

Své jubileum oslavil:
"Vás nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?"
dne 1.8. (60let)
pan Jaromír Šebek

"Byl jste přítomen, když byl pořízen vás snímek?"

Své jubileum oslaví:

"Byl jste sám, či o samotě?"

dne 24.8. (80let)
pan Josef Hartman

"Byl jste to vy, nebo vás mladší bratr, kdo byl zabít ve válce?"
"Zabil vás?"

dne 27.8. (60let)
pan Jiří Svoboda

"Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?"

Přejeme vše nejlepší!

"Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého odchodu?"
"Kolikrát jste spáchal sebevraždu?"

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
 Žádáme všechny spoluobčany, kteří k dnešnímu dni
nemají zaplacen poplatek za svoz komunálního
odpadu, aby tak co nejdříve učinili. V opačném
případě jim nebude možné nadále popelnice vyvážet.
 V budově Obecního úřadu je možné zakoupit letecké
snímky obce, klíčenky a svíčky se znakem obce viz. níže
uvedené foto.

Otázka: "Takže datum početí vašeho dítěte bylo pátého srpna?"
Odpověď: "Ano."
Otázka: "A co jste v tu dobu dělala?"
Otázka: "Takže ona měla tři děti?"
Odpověď: "Ano"
Otázka: "Kolik mezi nimi bylo chlapců?"
Odpověď: "Žádný."
Otázka: "Byla mezi nimi nějaká děvčata?"
Otázka: "Takže ty schody vedly dolů do sklepa?"
Odpověď: "Ano"
Otázka: "A ty schody vedly také nahoru?"
Otázka: "Vy jste podnikl poměrně dalekou svatební cestu,že?"
Odpověď: "Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně."
Otázka: "A vzal jste s sebou svou novou ženu?"
Otázka: "Jak bylo ukončeno vaše první manželství?"
Odpověď: "Smrtí."
Otázka: "A či smrti došlo k ukončení manželství?"
Otázka: "Můžete tu osobu popsat?"
Odpověď: "Byl střední výšky a měl plnovous."
Otázka: "A šlo o může či ženu?"

Obec připravila na 11.10.2008 zájezd
do Liberce a okolí. Čas odjezdu a organizace bude
upřesněna.

Otázka: "Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých?"
Odpověď: "Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonány na
mrtvých."
Otázka: "Jste kvalifikován k podávání vzorků moči?"
Odpověď: "Odmalička."

Z AKCÍ – VELKÝ SLET MALÝCH ČARODEJNIC
VELKÝ SLET MALÝCH ČARODEJNIC, který se konal dne 30.4.2008 od 17:00h na hřišti za OÚ Bílichov a VELKOU
FILIPOJAKUBSKOU NOC, která začínala týž den srazem ve 20:00h v prostorách před bílichovským hřbitovem.

- DĚTSKÝ DEN NA BÍLICHOVĚ
V poslední květnový den uspořádal obecní úřad ve spolupráci s BISklubem „DĚTSKÝ DEN NA BÍLICHOVĚ“. Tímto děkujeme panu
Martiníkovi za dodání hodnotných cen do dětské tomboly.

- ZÁJEZD DO ZÁPADNÍCH ČECH
Bílichov vyrazil do západních Čech. Navštívili jsme zámek v Teplé nad Bečvou. Shlédli jsme Mariánské Lázně, Park
Boheminium, kde jsou v přírodě miniatury českých pamětihodností a výlet jsme zakončili ochutnávkou piva v rodinném pivovaru
Chodovar.

Dnešní svět
Vraždy, podvody a krádeže bylo, jest a bude,
není to jen u nás, je to vlastně všude.
Morduje se, krade se, co svět světem stojí,
z novin, televize, z rozhlasu slyšíme to – až se člověk bojí,
trestalo se – zub za zub, oko za oko, i ruka se usekla.
Ještě někde přežívá to, je to cesta do pekla.
Kdyby se to zachovalo, tak jsme národ invalidů,
VZP a zdravotnictví úplně by zkrachovalo.
V šatlavě se sedělo o chlebě a vodě,
dneska je to pohoda, lépe jak na svobodě.
Kdo byl kdysi usvědčen – přišel kat a hlava dolů padá,
dneska vraha ochrání zase „lidská práva“.
Peníze všem z kapes mizí,
živíme naše, ale hlavně cizí.
Doma v koutě sedět, no to ani nápad,
nám se u vás velmi líbí, měli byste chápat.
Hledáme už areály –
budem stavět kriminály,
posilovna, samá hřiště –
komplexně vybavené „zločinecké učiliště“.
Kdo nic nemá, krade z nouze,
někteří zas po větším zisku a bohatství v touze.
K soudu nejdou, pod dohledem zmizí,
jdou na jiný písek, teplý, hlavně cizí.
Nestačí nám voda, musí lítat špunty,
chtěli bychom kvalitu, máme cizí šunty.
Život je tak krátký,
bude stačit na ty naše splátky?
Vezmou všechno, nebudeme-li platit,
najednou vše můžem lehce ztratit.
Na rozumné rady nebudem-li hledět,
rozmnožíme řady těch, co půjdou sedět.
Lepší už to nebude, zůstane to tak,
Vacátka by určitě z toho trefil šlach.
H.K.
DOBRODRUŽSTVÍ KRIMINALISTIKY, úspěšný český seriál, nás
seznamoval s úspěchy vyšetřování různých zločinů, pomocí
daktyloskopie, balistiky a krevní analýzy.
Kriminalistika jako věda existuje již 100 let. Tento název
poprvé vyslovil rakouský profesor Hanz Gross, který v roce
1893 vydal Příručku pro policisty. Sto let stará věda zažívá
revoluci díky biochemice a genetice. Třeba revoluční DNA,
podle kterého našli vraha třináctileté školačky Barbory
Němečkové z Kmětiněvsi na Kladensku. Vyšetřovatelé došli
k názoru, že pachatel musel dívku znát. Rozhodli se k zásahu,
který česká kriminalistika do té doby neznala. Vzala vzorky
DNA všem mužům z Kmětiněvsi a Hospozína ze slin.Výsledek
se ale nedostavil. Někoho napadlo to samé provést i u
chlapců. Tak ho našli. Udělal to spolužák o rok starší.
Soudci uznávají důkaz DNA jako neomylný.
Biochemika – stopy pohybu u člověka. Maskovaného lupiče
zachytí kamera třeba v bance. Znalci nahrají jeho chůzi a
sledují křivky bodů jeho těla při pohybu, ramenního kloubu
nebo horního okraje hlavy. Pohyby jsou pro každého člověka

individuální. Tento postup usvědčil u soudu pachatele u
přepadení benzínky. Odborníci poznají na kostře, jestli patřila
muži nebo ženě a jestli už rodila. Pachatele usvědčí také podle
lebky, zubů, vzorků kamínků na botě nebo pneumatice, kudy
se člověk pohyboval.
Kyberprostor
Čím více lidí používá počítače a mobily, tak častěji skrze ně
páchají zločiny. Pedofilové na internetu, nebo lidé oznamující
uložení bomby. Zanechávají ale za sebou digitální stopy.
Vyšetřovatelé musí najít počítač, přes který poslal pachatel
zprávu. Odborník dokáže při prohlídce najít data, která i
pachatel vymazal. Počítačová virtualizace se bude prosazovat
i u „klasických“ zločinů. Odborníci se zaměřují na takřka
neviditelné stopy. Na místě nehody odeberou takřka
nepostřehnutelné úlomky laku auta, jehož řidič ujel. Pachatel
je neodstraní, protože je nevidí, podle toho najdou jeho auto.
Počítačová metoda posouvá dopředu i balistiku.Odborníci si
mohou nasimulovat nábojnici podle nalezených stop.
V počítači různě otáčet a dívat se z různých směrů. Obrazová
optoelektronická analýza pomáhá při měření rychlosti střel.
Poznají, kdy se ze zbraně naposled střílelo. Chemická analýza
ukáže látky, které se usazují na stěnách hlavně. Vlivem
prostředí dochází k rozpoznatelným chemickým změnám.
Nové metody se používají i v psychologii – profilování, z
chování neznámého pachatele na místě činu. Postup má
přísná kritéria. Chování se rozdělí na malé úseky. Když někdo
přepadne oběť zezadu, je jiný než ten, který si s obětí před tím
povídal. Podle psycholingvistiky se dá vyčíst podle výhružných
dopisů a e-mailů, jestli je pachatel schopen svoje vyhrůžky
splnit. Je potřeba více přehledných počítačových databází,
které dovolí rychle ověřit zda nová stopa „pasuje“ k již
zaevidovaným zločinům. Databáze otisků prstů AFIS má v ČR
530 tis. položek. Dříve porovnání otisku prstů trvalo měsíc,
dnes stačí půl hodiny. Také evidence majitelů střelných zbraní
rychleji našla „lesního vraha“ Viktora Kalivodu.
Kriminalistický ústav se nezabývá jen odhalováním zločinců.
Zabývá se také identifikací obětí živelných katastrof. Po
tsunami v Asii v roce 2004 nebylo možné udělat DNA, uplatnila
se daktyloskopie a identifikace podle zubů. Na Věstonické
Venuši se našel otisk prstu umělce, který ji vymodeloval. Podle
papilárních linií určí stáří umělce.
Biochemika byla lékařská disciplina, později se uplatnila i
v kriminalistice. Má-li někdo vrozenou nebo získanou vadu
chůze, pozná se to na otisku a vzdálenosti stop. Biochemik
může lékaři poradit jak správně operovat, nebo jak prodloužit
kost. Objevy a nové vědecké metody se stále vyvíjí a
v žádném oboru nekončí.
H.K. LN

Kysané zelí
V nejstarších dobách se zelí prosolovalo. Kysané zelí se
dostalo do Evropy ve středověku od Tatarů. Nejvíce zelí
používali mořeplavci, kteří se díky vysokým dávkám vitamínu
C bránili před obávanými kurdějemi.
Obsah vitamínu C je v kysaném zelí větší než v zelí čerstvém.
Je to důsledek činnosti bakterií mléčného kvašení. Již 20 dkg
kysaného zelí pokryje denní potřebu vitamínu C. Také působí
proti depresím a obsah vitamínu B12 je dobrý pro nervovou
soustavu. Tyto dva vitamíny nejsou jediné, je tu i draslík,
železo, vápník a zinek. Zelí navíc zvyšuje odolnost organismu
a také chrání před rakovinou jater, plic, tlustého střeva a prsu.
Ve Velké nad Veličkou probíhal již sedmý ročník o nejlepší
kysané zelí. Zakládající člen nakládá zelí takto:
30 kg zelí, 60 dkg. soli, 3 kg cibule, špalíčky křenu, balíček
nedrceného kmínu, do hrsti kopru, malá kyselá jablíčka (planá)
a pořádně udusat.
Společnost HAMÉ získala 3. místo (1. a 2. soukromí účastníci)
a nabízí je zákazníkům pod značkou HAMÉ nebo ZNOJMIA.
H.K.
Alergie na mléko a intolerance laktózy
Alergie na mléko a intolerance laktózy, jedna z potravinových
alergií respektive intolerancí, se dá obecně rozdělit na alergii
na mléčnou bílkovinu a alergii na laktózu (mléčný cukr). Tyto
dvě alergie mohou mít různou příčinu, ale v obou případech
je třeba dodržovat bezmléčnou dietu.
Alergie na mléčnou bílkovinu
Alergie na bílkovinu mléka se u dětí většinou začne
projevovat s přechodem na umělou výživu, ovšem může to
být i kdykoli později. Jedná se o "klasickou" potravinovou
alergii. Ve většině případů o alergickou reakci na bílkovinu
kravského mléka (ABKM - Alergie na bílkovinu kravského
mléka). Alergie se diagnostikuje pomocí krevních testů,
ovšem u batolat nejsou testy zcela spolehlivé. U zjištěné
alergie je třeba dále podávat mléko s naštěpeným řetězcem
mléčné bílkoviny, např. Nutrilon Pepti, příp. pro přísnější
dietu Nutrilon Pepti MCT - zde je i snížen obsah laktózy. Tyto
mléka mají poněkud podivný "zápach" a některé děti je proto
odmítají. Pokud se jedná čistě pouze u tuto alergii, je možné
vyzkoušet výrobky např. z ovčího či kozího mléka, které
mohou být zcela akceptovány.
Intolerance na laktózu (lactose intolerance)
Alergie na mléčný cukr - laktózu, lactosa intelerance začíná
již s narozením. Nejedná o "klasickou" potravinovou alergii,
ale přesnější je označení - metabolická porucha štěpení
mléčného cukru. Tato porucha je vrozená. Jedná se o
obdobné onemocnění jako např. celiakie, kdy organismus
reaguje na gluten obsažený v obilných slupkách.
Nemoc vzniká proto, že ve střevě chybí enzym laktáza, který
má na starosti štěpení mléčného cukru. Po požití se cukr
pomocí enzymu nerozštěpí a organismus na něj tudíž

reaguje jako na cizorodou látku. Dítě zvrací, je neklidné, má
průjem, a kožní projevy - atopický ekzém, nechuť k jídlu a
bolesti bříška, celkově neprospívá. Pokud dítě netrpí střevní
neprůchodností nebo refluxem žaludeční šťávy (zpětné
vtékání kyselého žaludečního obsahu do jícnu) a prodělali
jste již krevní testy na alergii bílkoviny kravského mléka s
negativním výsledkem, nabízí se jako další možnost alergie
na mléčný cukr - laktózu.
Všechny druhy mléka, lidské mléko i mléko živočichů,
obsahují mléčný cukr neboli laktózu.Tento cukr se v trávícím
ústrojí rozkládá za pomoci enzymu laktáza na fragmenty,
které se pak vstřebávají do krevního oběhu. Je-li laktázy
nedostatek, zůstává mnoho mléčného cukru nestráveno a
slouží za potravu přirozeným střevním bakteriím. Při jeho
zpracování bakteriemi vznikají různé látky a plyn, které
střevo dráždí a vyvolávají koliku a průjem. Jedná se o tzv.
laktózovou intoleranci neboli nesnášenlivost laktózy. Kojenci
obvykle vytvářejí enzym laktázu v dostatečném množství.
Pokud tomu tak není, jedná se o primární nedostatek
laktázy. Při tomto onemocnění se tvoří laktázy málo nebo se
netvoří žádná.
Vzhledem k tomu, že toto onemocnění se vyskytuje spíše
ojediněle, mnoho lékařů tuto diagnózu buď nezná vůbec,
nebo Vás budou spíše utvrzovat ve faktu, vzhledem k
četnosti výskytu, že se o toto onemocnění zcela jistě
nejedná. Jediným možným řešením je návštěva dětské
gastroenterologie či odd. metabolických poruch.
Vzhledem k faktu, že se jedná o metabolickou poruchu, je
toto onemocnění celoživotní. S věkem může dojít k mírnému
zlepšení.

Sokratovy odpovědi
Za prchajícím člověkem běžel ozbrojenec a volal na Sokrata:
"Zadrž ho, je to vrah!" Sokrates však ani neuhnul a
pronásledovaný utekl.
Ozbrojenec doběhl k filosofovi a zlostně se ho ptal: "Proč jsi
toho vraha nezadržel?" "Vrah? Co tím myslíš?" odpověděl
Sokrates. "To je otázka? Vrah je přece člověk, který zabíjí."
"Tedy řezník?" "Nesmysl, myslím člověka, který usmrtí jiného
člověka." "Aha, voják." "ne, myslím takového, který usmrtí
člověka v době míru." "Už rozumím, myslíš kata." "U všech
rohatých! Myslím člověka, který zabije druhého člověka v jeho
domě." "Ale proč jsi neřekl hned, že jde o lékaře?"

Sv. Václav - život a legenda
28.9. - Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako
starší syn Vratislava I. Jeho výchovu si vzala na starost
jeho babička svatá Ludmila, která za něho v době jeho
nedospělosti, kdy měl převzít vládu po svém zemřelém
otci vládla. Svatý Václav byl díky své křesťanské
výchově a jeho dobročinným skutkům velmi oblíbený
mezi chudými a utlačovanými. Jeho úzká spolupráce se
západní církví vyvolala odpor u stále ještě pohanské
šlechty, ke které byl velmi přísný a jeho mladšího
bratra Boleslava, který velmi toužil po vládě. V roce
929 byl poražen německým králem Jindřichem I.
Saským a tím pádem byly české země nuceny platit
poplatek za mír, čímž si opozici ještě více znepřátelil.
Mezi oběma bratry vznikl konflikt, který vyvrcholil
pozváním Václava na svěcení kostela do Boleslavi, kde
byl na popud Boleslava I. nakonec svatý Václav ráno
dne 28. září roku 929 zavražděn. Hned po jeho smrti
se stal Bolestav I. českým knížetem. Poté co se ujal
vlády, nechal převézt ostatky Václava do Prahy do
Václavem založeného chrámu sv. Víta na Pražském
hradě, kde zůstaly ve Svatováclavské kapli uložené
dodnes.
Od 10. století je kníže Václav uctíván jako světec.
Nejprve tomu tak bylo v Čechách, teprve později byl
uctíván i v dalších zemích.Od druhé poloviny 11. století
je svatý Václav chápán jako vládce a ochránce českého
státu, čeští panovníci jsou bráni lidem jen jako jeho
zástupci. Dokonce i „otec vlasti“ Karel IV. Podporoval
svatováclavský kult a jemu zasvětil české korunovační
klenoty – Svatováclavská koruna.
„Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své
plémě, nedej zahynouti nám ani budoucím.“
Svatý Václav je patronem především České republiky,
ale i vinařů a sládků. Bývá zobrazen s korouhví, někdy
s orlem a holí.
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné
ruce - Podzim"
Autor: České Tradice

Sv.Václav - zvyky a obyčeje
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik oblíben,
že jej slavila doslova celá země. V tento slavný den se
konávaly slavnostní mše, poutě, svatováclavské
posvícení a lidové veselice. Počet věřících, putujících
do Prahy k hrobu svatého Václava, se každým rokem
sezvyšoval. Tento den byl i zlomovým dnem v
hospodářství. Toho dne se pasáci vraceli se stádem ze
salaší zpět do nížin. Na Plzeňsku v neděli před nebo po
svátku svatého Václava se scházeli na návsi čeledíni a
děvečky a volili chudého krále, královnu a královské

služebníky. Zvoleného krále vyzdobili korunou z
pozlaceného papíru s pestrobarevnými stužkami. Nato
vytvořili „královský“ průvod, který pak procházel celou
vsí a prosil po staveních o dárek. Když průvod vešel za
doprovodu hudby na dvorek domu, vystoupil jeden z
královských služebníků a zazpíval:
Chudý král a králka prosí
o pár buchtiček nebo vajíček.
Nadělte raděj víc vajíček,
nežli vdolečků a buchtiček,
protože náš chudý král,
těžkou stravu požíval.
My mu chceme zdraví zachovati,
proto musíme mnoho vajec sebrati.
Když mu několik kop vajec dáte,
ty vy leckdes v domě ležet máte.
Vy to na statku nepoznáte,
když je králi, králce shledáte,
těmi se jim život prodlouží,
svatý Václav se Vám odslouží.
Poté vystoupil další sloužící a pokračoval ve zpívání:
Naše králka bosa chodí,
tluče nohy v kamení,
bílé nohy v rose brodí.
Prosíme, pomozte lidi,
naší chudé králce,
jako ňákej žebračce.
Královna a služka bosa,
musí chodit když je rosa.
Chudá královna, chudý král,
běda kdyby nic nedostal.
Nemají volů ani krav,
velmi nuzný je jejich stav.
Prosíme Vás pomozte,
proto Vy neschudnete,
když hojných vajec, chlebů
a sejrů nadělíte.

Hospodyně pak většinou podarovala průvod několika
vejci, chlebem nebo kouskem pečínky. Všichni
účastníci průvodu hezky poděkovali, popřáli mnoho
štěstí a pokračovali k jinému stavení. Večer se všichni
sešli v místním hostinci, kde se z výslužky konala
hostina.
Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se platila
poddanská daň z půdy majiteli panství. Tato daň
bývala vyměřena v naturáliích jako například: vejce,
obilí, mák nebo drůbež.
Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné
ruce - Podzim"
Autor:České Tradice

