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ÚVODNÍ SLOVO

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,

Poplatky pro rok 2009:
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 19.11.2008
„Příspěvek na veřejnou část k domovní přípojce“ a to ve výši
6 000,-Kč. Složenku na zaplacení je možné si vyzvednout na OÚ
Bílichov v úředních hodinách (PO, ST 18:00-20:00h). Seznam
přípojek k nemovitostem bude vyvěšen na obecní vývěsce.
Splatnost příspěvku je do 30.6.2009. Variabilní symbol = číslo
popisné!!!!!!

letošní rok jsme začali společně ohňostrojem
s novoročním přípitkem. Nechce se mi psát o tom, kolik
nás letos čeká práce v naší obci a tak budu věnovat
raději úvodní slovo kulturnímu životu. Dne 31.1.2009 OÚ
Bílichov připravil v místním pohostinství promítání
dokumentu o naší vesnici s názvem „Rok na Bílichově“,
který velice pečlivě zpracoval pan Petr Struna. Promítání
se zdařilo a bylo náležitě odměněno velkým potleskem.
Začátkem tohoto roku OÚ společně s klubem BIS
připravuje řadu akcí, které byly zachyceny v tomto
dokumentu o Bílichově. Budou to například osvědčené
výlety za památkami naší vlasti, dětský karneval, který
proběhl 14.2.2009. Přibude akce vítání občánků, zpětně
za posledních 18-let, aby se to někoho nedotklo.
Bohužel je nám líto, když se mezi námi najdou
spoluobčané a spoluobčánci, kteří nám naší práci pro
Vás ničí. Jako bylo poškození stavby oplocení na
dětském hřišti. Dále OÚ Bílichov na žádost spoluobčanů
vyvěsil cedulky zákazu chytání ryb u naší požární
nádrže, z důvodu výskytu tzv. rybářů amatérů, kteří
chycené ryby s potrhanými vnitřnostmi házeli zpět do
nádrže, kde ryby nepřežily. A po té bohužel k vyvěšeným
tabulkám zákazu přistoupili profesionálně a všechny ryby
vylovili. Smutné je, že si tohoto výlovu nikdo z nás
nevšiml.
Na závěr přidám několik nejdůležitějších bodů, které
chystáme v letošním roce: dokončení vodovodu,
dokončení
dopravního
značení
na
místních
komunikacích, rekonstrukci čtyř projektů elektrických sítí,
pokračování ve zpracování územního plánu, přípravu
projektů na kanalizaci v obci.
Ing.Bohuslav Ježek, starosta
NAŠE GRATULACE
Své jubileum oslavila dne 24. února
2009 paní Věra Martinovská (50).
Dne 6.3 oslaví své krásné výročí i
Blanka Růžičková (50)
a 9.3. pan Miroslav Růžička (50).
Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví, štěstí a životní pohodu.!

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA ČASU
29.3.2009 v 02:00h začíná letní čas
– posouváme hodiny dopředu 02:00 na 03:00h.

Připomínáme placení za domovní odpad – 350,-Kč/osobu pro
trvale hlášené 350,- Kč/nemovitost pro rekreanty. Platba musí být
provedena do konce března 2009.
Nezapomeňme uhradit poplatek z pejsků – 50 Kč za prvního psa,
za každého dalšího 100,-Kč.
Platí se poplatky z hrobů.
Další informace:
Dne 9. února 2009 byl proveden jako každoročně nezávislý audit
hospodaření obce za rok 2008. Pracovnice KÚ Středočeského
kraje neshledaly závady. Na tomto základě bezchybnosti dostane
obec dotaci z prostředků Středočeského kraje na akci „Voda 2007“.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad. Bohužel, je tu ještě řada
nepořádníků, kteří u těchto nádob kupí další odpad nebo
nedodržují pravidla třídění odpadu. Věříme, že současný stav není
definitivní a situace se v následném období zlepší. V současnosti
probíhají jednání o posílení počtu sběrných nádob na místo
k bývalému obchodu (u dětského hřiště).
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
7.3.2009
Všechny srdečně zveme na oslavu Mezinárodního dne žen
s hudbou a tombolou, která proběhne od 18:00 h v místním
pohostinství. vstupné 40 Kč. Celý večer je nekuřácký!

4. až 5. 4.2009
V prostorách obecního úřadu proběhne Jarní jarmark. Půjde o
výstavně prodejní akci v duchu jara. Pokud máte nějaké tématické
produkty, výrobky, které by jste rádi vystavili, popř. prodali a
obohatili tak nabídku jarmarku, budeme potěšeni. V případě zájmu
kontaktujte prosím pí. Bečvářovou.
SLOVO REDAKCE
Naši milí čtenáři,
pokud máte nějaké zajímavé informace nebo příspěvek do rubriky:
INZERCE, OZNAMUJI, ZAJÍMÁ MĚ, MŮJ NÁZOR apod. prosím
sdělte nám to. Máte možnost buď elektronickou poštou na e-mail:
OBEC.BILICHOV@SEZNAM.CZ nebo vhoďte svůj příspěvek do
poštovní schránky p.Šány (č.p.46).
U zajímavých textů prosím uveďte vždy zdroj (např. webové
stránky, název novin, časopisu atd.). Je to nutné podle autorského
zákona. Na všechny Vaše příspěvky a komentáře se již nyní moc
těšíme.
„REDAKCE“

2

PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování patří panu Petra Strunovi, který nás potěšil dokumentem o naší vesničce. Je to i důkaz o tom, jak se dá v malé
vesničce žít, bavit se a utužovat přátelské vztahy. Děkujeme.
OÚ a občané Bílichova

Milované místo

Naše vesnička obklopená lesy má své kouzlo každou
roční dobu. Zima přináší klid, smíření. Obtěžká střechy
domů a stromy svou bílou peřinou. Nastává čas na
vzpomínky.
Vybavuje se mi naše dvoutřídka, před kterou byla
malá zahrádka s hrušní. Do otevřených oken zalétl zvuk
domácích zvířat i hovory na návsi, linula se vůně
kvetoucích lip s schnoucího sena. O svačině jsme
vybíhali na školní zahradu, kde rostly ovocné stromy a
paní řídící pěstovala květiny a zeleninu. Zde jsme se učili
poznávat přírodu. Rádi jsme naslouchali, co se učí starší
žáci. Často jsem doma vyprávěla ne o tom co bylo
v Poupatech, ale co se učili ostatní. Tím jsme nenásilně
získávali další a další poznatky, byli jsme samostatnější.
Zima byla pro nás klouzačka, kterou starší z nás
polévali a udržovali. Tenkrát jsme jezdili podvečerní jízdu
na saních od Zámku až dolů Do Špičky. Provoz byl malý
a smutek velký, když cestář (můj otec) nám poházel vrch
k Růžičkovi. Dolů to jelo dobře, ale než jsme vytáhli
sáňky zpět. Jedna jízda a alou domů za kamna, kde nás
čekal čaj.
Zážitek pro nás děti bylo i draní peří. Hlavně
naslouchání historkám a strašidelným příběhům. Často
jsme zaslechli i to, i co mělo jít mimo naše uši. Nakonec
doderná. Vybavuje se mi kouzelná vůně čaje, bábovek,
buchet a dalších dobrot. Dralo se dům od domu celou
zimu. Hospodyně si navzájem pomáhaly.
Zima pomalu končila a přišlo kouzelné jaro. Jako
mávnutím proutkem se vše zazelenalo, vše pookřálo, lidé
i zvířátka. Kočky se líně protahovaly na zápraží, ptačí
zpěv nebral konec. Příroda se oděla do svěží zeleně
mnoha odstínů. Vše je čisté, natěšené. Hladina rybníků
se třpytí a stráně nad rybníkem se modrají podléškami.
Jaro – symbol nového života síly; Pro nás děti to byl čas
cvrnkání kuliček, točení káči, tlučení špačků a vrbových
píšťalek.
První třešně nás lákali k výpravám. Hlídači na nás byli
často krátcí. I když zakázané, ale přesto lákavé.
S třešněmi a borůvkami přichází léto. Podle vyprávění
svých rodičů vím, že les byl obživou pro mnoho lidí

v obci. Natrhané borůvky a houby se vyměňovaly
v nejbližších mlýnech za mouku.
Léto, čas prázdnin, zralých malin a praskáčů –
jahůdek na mezích. To byla dobrota. Užívali jsme si.
Začala sklizeň obilí, žně. Panáky na polích, svážení do
stodol a v chalupách mlácení. Dospělí se nezastavili.
Začalo foukat ze strnišť. Překrásný byl pohled na lesy,
kde příroda vyčarovala paletu barev. Podzim je z celého
roku nejbarevnější. Sklízela se řepa, doma se vařil sirob,
do kterého se namáčely vdolky (pečené na plotně),
karásky a přidával se do perníku místo medu. Na
políčcích hořela bramborová nať a pekly se brambory.
Přišel čas Dušiček, mlhavého počasí. Těšili jsme se na
posvícení a hlavně na pěknou. O pěknou byl hon. Sotva
na návsi zatroubili, pan řídící všeho nechal a už byl i
s flintičkou na návsi. Nastoupila paní řídící, chvíli jsme
četli a pak hurá domů.
To bylo naše dětství – bez mobilů, počítačů a přesto
krásné. Měli jsme k sobě mnohem blíže, ctili jsme rodiče
a starší. Ve škole jsme měli respekt, zdravení bylo
samozřejmostí.
Děkuji, že stále ještě můžu potkávat své dětství
v lidech, kteří v Bílichově žijí.
Irena Bečvářová
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 14. února od 14:00 hodin se místní pohostinství stalo rejem masek. Na plánovaný dětský karneval, který pořádal
klub BIS spolu s OÚ, přišla nebývalá účast - přes třicet dětí.
Po přivítání starostou obce Ing. Ježkem nastalo pózování pro fotografy a porotu, která měla na závěr určit nejhezčí masky
a proto byla až do poslední chvíle v utajení. Organizátoři pro účastníky karnevalu připravili bohatý program - lovení zlatých
rybek, házení balonkem na cíl, závody s míčkem na lopatce, soutěž o nejhezčí obrázek atd. Závěrečné udílení cen za
masky bylo asi úplně nejtěžší a neobešlo se bez překvapení. Závěrečné hodnocení masek přišli provést tři sudičky.
Vzhledem nesnadnému úkolu – vybrat ze všech překrásných masek tu nejhezčí, rozhodla se kouzelná sudičková porota
udělit ceny losováním v kategorii do 6let a nad 6let. Po losování masek pak sudičky též obdarovaly autory všech
odevzdaných obrázků.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh celého odpoledne. Dík patří členkám BISklubu konkrétně paní Kubálkové za výrobu kostýmů pro sudičky a všem třem sudičkám pí. Bakalářové, Hurtové a Kubálkové,
manželům Martiníkovým za ceny do tomboly a pomoc při přípravě, paní Pavlíně Ježkové za výzdobu a paní Petře Šánové
za organizaci celého odpoledne.
Přikládáme foto z celé akce.
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OKÉNKO BIS
K narozeninám blahopřejeme: Věře Hartmanové
Elišce Kořánové
Jitce Huttererové
K svátku blahopřejeme : Běle, Jiřce
26.1. Jsme společně poobědvaly v restauraci V-Klub 4411 ve Slaném.
14.2. Pomáháme na dětském karnevalu.
7.3. Slavíme MDŽ s hudbou – Duo ŠarPet
19.3. Vzpomeneme při druhém výročí na naší kamarádku Zdeňku
Görtlerovou.
30.3. Relaxace v Solné jeskyni.
18.4. Posezení v Třebízi
Náš klub není uzavřený, zveme mezi nás i další ženy v obci. Scházíme
se každé pondělí od 16 – 18 hodin v knihovně. Přijďte se pobavit a
odpoutat od každodenních starostí.
Za klub: I. Bečvářová
ZAJÍMAVOSTI
Kolik energie spotřebuje mozek?
Lidský mozek v sobě skrývá na 100 miliard vzájemně provázaných nervových buněk. Kdyby se nám podařilo všechny tyto nervové
dráhy narovnat a poskládat za sebe, obepnuly by zeměkouli kolem rovníku 25 krát! Takové množství živé hmoty musí být z něčeho
živo. Jak vědci zjistili, patří právě mozek mezi ty nejnáročnější jedlíky energie. Chod tohoto orgánu si totiž bere 20 % vdechnutého
kyslíku i všech kalorií, které vstřebáme! U dospělého člověka váží 1,5 kg. Skládá se z vody, tuku a bílkovin.
Epocha
Kolik má čeština slov?
K tomu abyste se s okolím dorozuměli, stačí vládnout 4 000 až 8 000 slovy. Průměrně vzdělaný člověk jich užívá přes 10 000.
Víte, že….
Slovo mariáš pochází z francouzského mariage (svatba)?
Proč pavouk nikdy neobsadí už hotovou opuštěnou pavučinu? Protože vlákna, ze kterých je pavučina utkána, ztrácejí rychle
lepkavost a tím přestávají plnit svoji funkci. I vlastní síť musí pavouk, pokud do ní nechytne žádnou kořist, druhý den pečlivě opravit –
pokryje ji čerstvými lepovými kuličkami ( i proto občas pavučiny vypadají jako orosené). Většinou však starou síť opustí a utkají si
novou.
Zvířecí nej
Nejpomalejší jsou hlemýždi a jiní plži, kteří za hodinu urazí vzdálenost zhruba 5 m.
Nejmenší savec je rejsek malý. Musí spořádat přibližně stejné množství potravy, jako sám váží, aby se udržel v kondici. Dospělý váží
jen 2,5 až 5 g, měří 36 mm. Sliny rejsků obsahují slabý jed. Masožravec, který rejska sežere, proto většinou okamžitě zvrací. Sovám
jed nevadí.
Nejvíc promiskuitní
Je samec myši nebo potkana. Dokáže se pářit i 30x za den. Velmi zdatné v tomto směru je i slunéčko sedmitečné, známá beruška –
za rok vystřídá až 30 sexuálních partnerů. Její milostný akt může trvat až 18 hodin. Na partnera se neváže, žije samotářsky, ale je
vybíravá. Páří se výhradně se stejně „puntíkatým“ partnerem.
Moje země

5

NĚCO PRO MLSNÉ JAZÝČKY

Z LIDOVÉHO LÉČITELSTVÍ
aneb jak využít rostlinky a bylinky

Vepřový měšec dle pí starostové
40 dkg masa, 10 dkg drůbežích jater, 8 dkg slaniny, 1 malá
cibule, sůl, mletý bílý pepř, hladká mouka, 4 dkg másla, 10 dkg
kořenové zeleniny, 1/8 litru zakysané smetany.
Z masa nakrájíme 4 plátky, naklepeme, osolíme a opepříme.
V pánvi na nakrájené slanině osmahneme najemno
nakrájenou cibuli, přidáme nakrájená játra, osmahneme a
rozdělíme na plátky masa. Vytvarujeme měšec a zavážeme.
Zlehka obalíme v mouce a dáme do kastrolu s máslem a
jemně nakrájenou kořenovou zeleninou. Mírně podlijeme a
dusíme do měkka. Nakonec přilijeme smetanu a krátce
prohřejeme.
Podáváme s rýží nebo brambory.
Lze připravit i z hovězího masa.
Přepsáno z: Umění kuchyně L. Nodl

Zimní ovocný nápoj
Slupky z jablek, 2 oloupané pomeranče, 4 plátky oloupaného
citronu, 4 hřebíčky, kousek celé skořice, 1 l vody.
Slupky z jablek dáme do vody, přidáme koření a vše
přivedeme k varu. 5 minut povaříme, necháme ještě louhovat
asi 10 minut. Pak vše přecedíme.
Do hrnku dáme na stroužky rozdělený pomeranč a plátky
citronu. Vše zalijeme horkým nápojem.
Zdroj: Kladenský deník

Palačinky s jablky
Suroviny:
400 ml mléka, 2 vejce, sůl
20 dkg polohrubé mouky, 1 lžíce cukru (moučka)
25dkg jablek, mletá skořice
tuk na pečení, citrónová šťáva na pokapání
šlehačka na ozdobu.
Příprava:
1. Z uvedených surovin zhotovíme hladké palačinkové
těsto, přidáme trochu skořice a
nahrubo nastrouhaná jablka, ze kterých vymačkáme
šťávu.
2. Na rozehřátém tuku pečeme malé palačinky. Hotové
palačinky pokapeme citrónovou
šťávou a dozdobíme šlehačkou.
Zdroj: Pošli recept!
Plněné hřebeny
1 balení listového těsta, 1 pórek, 20 dkg strouhaného sýra, 20
dkg šunky ( na kostičky), kmín na posyp.
Těsto vyválíme na placku, z ní vykrojíme kolečka a doprostřed
dáme směs sýra, šunky a pórku. Přehneme, přitlačíme okraje
a přimáčkneme ozdobně vidličkou. Potřeme rozšlehaným
vejcem a posypeme kmínem Pečeme do zlatova.
Zdroj: Svět ženy

Lopuch větší - užívané části, hlavně kořeny, ale i listy a
semena.
Lopuch známe pod lidovým názvem „lepík“ pro své úporně
se lepící plody. Je oblíben mezi dětmi, chytí se každého ve
své blízkosti. Nadále se drží mezi léčivými rostlinami, zejména
jako potenciální lék proti rakovině.
Po dohodě s lékařem zkuste doplňkovou léčbu rakoviny
lopuchem. Bylina má své místo při podpoře léčení některých
nakažlivých nemocí, jako je kapavka a různé záněty
močového ústrojí. Použijte odvar nebo tinkturu.
Odvar: 1 čaj. lžička kořene, 3 šálky vody, louhovat 30 minut.
Lopuch má sladkou chuť jako celer. Tinktura z lékárny podle
návodu.
Skořice – užívaná část – kůra
Skořici přidáváme do svařeného vína, palačinek,
jablečného štrůdlu a kompotů. Je víc než pouhým kořením. Je
také jednou z nejstarších známých léčivých rostlin. Současný
vědecký výzkum potvrdil její účinek při prevenci infekcí a
poruch trávení. Sušené jablkové slupky uvařené a doplněné
trochou skořice, získáte dobrý čaj. Prodává se i v sáčcích.
Některé bylinkáři nejsou jednotní v účinku, skořice na dělohu,
jedni tvrdí, že dělohu uklidňuje a druzí, že podporuje děložní
stahy. Skořicová silice se nemá použít vnitřně.
Kopr – užívaná část - semena – listy k vaření.
Kopr nakládaným okurkám nedodá jen chuť, zároveň je i
konzervuje. Nakládání okurek ve skutečnosti vzniklo proto, aby
se daly udržet delší dobu. Rostlina byla používaná již ve
starém Egyptě. Má schopnost nejen konzervovat jídlo, ale
dokáže uklidnit podrážděný žaludek, působí proti infekci.
Nechcete-li využít působení kopru jako prevenci proti infekcím
močových cest, dejte semena do koupele do plátěného pytlíku.
Silici kopru nikdy nepoužívejte vnitřně.
Pampeliška – užívaná část – zejména kořeny ale i listy.
Pampeliška je v trávnicích a zahradách považována za
plevel, takže mnoho lidí nechce věřit v její léčivé vlastnosti.
Povzbuzuje tok moči, žluči, pro své močopudné vlastnosti by
mohla pomoci proti premenstruačnímu syndromu, vysokému
tlaku a městnanému srdečnímu selhání. Předcházet vzniku
žlučových kamenů. Čerstvé listy lze přidat do salátů, nebo i
k jiné zelenině. Pokud budete používat rostlinu jako
močopudný prostředek, krevnímu tlaku atd., užívejte nálev
z listů nebo kořene.
Listový nálev :
Asi 2 dkg sušených listů na hrnek vroucí vody, 10 minut
odstát, scedit. Chutná hořce nebo nahořkle.
Odvar z kořene:
2- 3 lžičky prášku vaříme 15 minut na mírném ohni, zchladíme,
scedíme. Tinkturu z obchodu používejte podle návodu.
Preventivní účinek proti poševním zánětům docílíte přidáním
několika hrstí sušených listů do vany. Nedoporučuje se dávat
malým dětem.

Pupalka dvouletá užívaná část – semena. Už jste někdy
viděli pupalku kvést? Každý květ se otevře pouze na jednu
noc. Když je téměř úplná tma, otevřou se 4 okvětní lístky
zářivě žluté krásy. Celý proces otevírání květů trvá jednu
minutu. Ráno květ uvadne. Léčivý účinek semen je naštěstí
trvalejší než květy. Vědci se touto rostlinou začali zabývat v 70
letech. Od té doby proběhlo mnoho výzkumů, které dokázaly,
že semena léčí kardiovaskulární onemocnění, prementruační
syndrom, revmatickou artritidu, exémy, roztroušenou sklerózu
a potíže spojené s cukrovkou. Pupalkový olej lze koupit
v lékárnách nebo v obchodě se zdravou výživou.
Dodržujte návod.

Močopudný nálev: 1-2 lžičky sušené kopřivy na jeden hrnek
vroucí vody, 10 minut odstát a scedit. Nejvíce 3x denně.
Neužívat dlouho.
(Lidový léčitel – Edgar Cayce) Edice Esotera
Reklama
Jsem televizní maniak, vyhledávám programy,
kde jsou časté reklamy.
Nalezl jsem stanici kde reklama je duší,
ovšem filmy, seriály reklamu mi zruší.
Americké seriály, kde krev na zem teče,
odstraní jen Cillit Bang, někdy ale v kleče.
Když sleduji reklamu,
Actimel a Activii na obraze vidím,
že to ještě nepiju, tak se trochu stydím.
Imunitu takhle získat, věřit se mi nechce,
vždyť ji jenom páni mají a jde to tak lehce.
Dneska hned 2 vypiju, dostanu ji do těla,
uvidím co to se mnou udělá.
Beru skoro všechny prášky co se do mě vleze,
zapíjím do Coldrexem, něco na mě leze.
Na klouby i na záda, zvlášť když hodně bolí,
namontuji Kosmodisk, neřeším to holí.
A hejblata na svaly schované mám všude
až to začnu používat, Rambo ze mě bude.
V Tescu, Plusu v Lídlu akce, ceny sleduju
se šikovnou blondýnou, já to prostě miluju.
Chodím tam rád, za co bych se styděl,
chodí tam i Šebrle, já s vozejkem ho viděl.
Nechodím tam nadarmo,
někdy to mám zadarmo,
a z Šídlova domečku,
mám už také policejní fotečku.
Pitný režim dodržuju – řekne se jen voda,
Martini, Magnesia nebo Dobrá voda,
ale jak to dlouho pít, než krásu mi to dodá?
Colgcitern i Sensodymen zbylé zuby čistím
abych mohl jablka chroupat, tak ty třetí Coregon si jistím.
Na snídani Bebe, Müsli, Granule –
s Perlou, Ramou každý den mám na stole.
Od AVONU krémy, rtěnky, spreje proti pocení,
tužidla a řasenky co prodlužují, to i muži ocení.
Nebo krémy proti vráskám,
že jsem chlap tak závidím těm mladým kráskám.
Uvažuju, zda pomáhá to, když pleť už je zvadlá,
už jen plastika a silikony, když je kůže spadlá.
Když vidím ty šampony, to už vzteky třeštím,
hlavu jako koleno, aspoň Prontem leštím.
Jen značkové obleky ty na sebe hodím,
kupuju je na trhu, lidi za nos vodím.
Sousedé mi závidí, za vataře mě mají,
já zas hledám banku kde výhodnou mi půjčku dají.
Parfemy For men, před holením, po holení, v tom se ženská
nevyzná,
když to všechno použiju jsem jak drogerie pojízdná.
Nemohu si stěžovat, dobře se mi daří,
Hamé, Vitana, dokonce i Panzani někdy za mě vaří.
Mužské dny mám častěji, než mívají ženy,

Dřišťál obecný a Mahonic cestmínolistá.
Jiné názvy, Berberka a mahoanka, užívá se kůra kořene.
Nemá pravdu kdo tvrdí že léčivé rostliny jsou méně účinné než
léky. Podle výsledků jisté studie předčil Berberčin (aktivní
složka dřišťálu) v antibakteriálních účincích i silné antibiotiku
chloramfenikol. Dřišťál obecný a jeho příbuzný druh Mahonie
zvyšují obranyschopnost, snižuje krevní tlak dokonce zmenšily
velikost některých nádorů. Vždy se řiďte návodem uvedeným
na obalu. Nedoporučuje se podávat těhotným ženám.
Konzultujte s lékařem, způsobuje zvracení a průjem.
Fenykl obecný – užívaná část – semena, nať a zelené stonky
se používají v kuchyni.
Olzoví - poutníci (puritáni) z Nové Anglie říkali fenyklu
„semínka setkání“. Setkání byly jejich nekonečné bohoslužby.
Někteří odborníci říkají, že fenyklem zaháněly chuť k jídlu, jiní
zase, že mnoho puritánů si bralo do kostela wisky a pak
žvýkali semena, aby zamaskovali vůni alkoholu. K podpoře
trávení můžete žvýkat semena ( i když jste ještě pře tím nepili)
nebo zkusit tinkturu nebo nálev.
Po lékořici chutnající nálev : 1-2 lžičky drcených semen, na
hrnek vroucí vody, mírně vařit 10 minut – 3 šálky denně.
Česnek setý – užívaná část – stroužky.
Česnek patří mezi nejstarší užívané rostliny a stále je jednou
z nejlepších. Ve své čeledi je česnek nejsilnější a nejlépe
prozkoumanou bylinou. Také si cenili příbuzných – cibule,
cibule šalotka (modrá), pórek a pažitka. Nejsou ale tak účinné
jako česnek. Jeden průměrný stroužek má antibakteriální sílu
100.000 jednotek penicílinu. V závislostech na druhu infekce
se ústně podávané dávky pohybují v rozsahu 600.000 až 1,2
mil. jednotek. To je dávka asi 6-12 stroužků. Nejlepší je
rozžvýkat 2x až 4x denně 3 stroužky najednou. Proti zápachu
z úst je nejlepší mléko.
Kopřiva dvoudomá – žahavka, užívané části, listy, stonky,
kořeny.
I když se všichni shodnou na tom, že kopřiva pálí, názor na
její léčebné využití již tak jednotný není. Kopřiva není žádnou
zázračnou léčivou rostlinou, ale její močopudné působení je
léčivé v mnoha indikacích. Kopřiva má nezanedbatelný
potenciál při léčbě nezhoubného zvětšení prostaty. Kupte
přípravek v lékárně a dodržujte návod. Sušení kopřivy ( na jaře
před květem trhané 5 horních lístků), uvařené jako čaj čistí
krev.
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přítelkyni z gumy mám a jsem velmi spokojený.
Vypustím a žádné kecy,
zapiju to Fernetem jde to i jinak přeci.
Zdravý vzduch prý neuškodí, ten mi dobře dělá,
zajdu někam na oběd, hlad je záležitost těla.
Na hranolky, opečená stehýnka do KFC mířím,
s hamburgery, saláty v Mekáči se smířím.
Voní mi i klobása, na to stačí Praha,
nemusím až do Vídně, v obou městech stejně drahá.
Po tomhletom zážitku chce to něco více,
hledám tedy hospodu, kde čepují Krušovice.
Točili tam jinou značku, to mi ale nevadí,
jsou i jiná piva co v žaludku mě pohladí.
Zapil jsem to dobře pivem, 3 frťany k tomu,
začalo se stmívat, je čas jít už domů.
Po nějaké době chůze, cítil jsem se hůř a hůře,
co se děje, na zadnici husí kůže,
a do večerního ticha divné zvuky z mého břicha.
Kdybych aspoň došel domů, byla by to klika,
začal jsem přemýšlet jak dlouho to snesu,
buď mě to roztrhne anebo se vznesu.
Zůstal jsem stát v tom večerním šeru
udělám-li ještě krok – tak se ... (seru).
Ani tampon odbornicí, vsunutý
nevydržel by tam dlouho, už jsem velmi nadmutý.
V mozku náhle posun,
tak zlevněným tarifem volám linku 1188,
vyléčím své trampoty poradili,
v dřepu sundat kalhoty.
Nepomůže ani plácačka se světelnou vestou,
spadlo mi to na schodech, přirozenou cestou.
Lidský odér ten má říz,
to nevezme ani OneTouche ani Brís.
Místo dobré pohody a klidného spaní,
čeká na mě očista a nepříjemné praní.
Slipy, gatě, ponožky i boty do pračky jsem dal,
Vanisch nalil, Rex, Ariel, Lanzu jsem tam nasypal.
Čekám na ty chvíle až to bude běloskvoucí nebo aspoň bílé.
Mám už jisté zkušenosti, že to dobře vyperu, vím už co mám
dělat až se zase ... (poseru)
Dětem dělám starosti, za blázna mě mají,
nepřestanu-li prý blbnout, do Bohnic mě dají.
Říkám, že se polepším, nemohou však tušit,
že to svoje rozhodnutí nebojím se zrušit.

 Březnového prachu za dukát lot.
 V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení
jed.
 V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole
ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a
sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový následuje požehnání boží.
 Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
 Jak prší v březnu, tak také v červnu.
 Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
 Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po
velikonocích.
 Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
 Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
 Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
1.Březen
 Svatá Eudokie psa po uši sněhem zavěje.
 Eudokie příznivá, ale blátivá.
3.Březen
 Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
6.Březen
 Svatá Felicita z polí odmítá.
 Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
7.Březen
 O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
9.Březen
 Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.
10.Březen
 Mrzne-li v den Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě 40
dní.
 Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
 Podle Čtyřiceti budeš Petra míti.
 Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, bude úrodný rok.

H.K.
12.Březen
 Zahoř vytlúká ledy z lesa.
 Přilétají k nám zase čápi, divoké husy, kačice, laštovice
okolo svatého Řehoře.
 Žežule, které v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřeská,
divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.
 Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.
 Na svatého Řehoře, plove led do moře.
 Na svatého Řehoře, žába hubu otevře.
 Na svatého Řehoře, šelma sedlák, který neoře.
 Na svatého Řehoře, čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný
sedlák, který neoře.
 Na svatého Řehoře, ledy plují do moře, vlaštovičky od moře.
 Na svatého Řehoře, den s nocí v jedné míře.

PRANOSTIKY NA BŘEZEN
 Březen - za kamna vlezem.
 Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
 V březnu vítr břízy fouká.
 V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
 Březnové slunce má krátké ruce.
 Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
 Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
 Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
 Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku,
chleba režného.
 Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
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17.Březen
 Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý mesíc.
 Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne ještě 40 dní.
19.Březen
 Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
 Josefova širočina ničí poslední ledy.
 Svatý Josef přichází na led s pantokem.
 Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
 Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
 Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
 Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
 Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
 Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
 Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z
polské strany - bude zrní i slámy.
 Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
 Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok;
prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.
 Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
20.Březen
 Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
22.Březen
 Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.
25.Březen
 O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu.
 Jaro zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě navyhání.
 Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
 Východ slunce na Zvěstování Panny Marie předpokládá
dobrý rok.
 Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný
rok.
 Na den Zvěstování Panny Marie déšť - urodí se rež.
 Jaké Zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky.
30.Březen
 O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31.Březen
 O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
http://pranostiky.wz.cz
TROŠKA HUMORU
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PROXIMA Bohemia, s. r. o.
Vážení představitelé obcí a měst, v příloze zasíláme ke korektuře grafické zpracování materiálů o Vaší obci pro
připravovanou encyklopedickou knihu Středočeský kraj - města a obce. Prosíme, vyhledejte v celkovém souboru Vaši obec a
zkontrolujte správnost textu, fotografií, znaku a zhodnoťte celkové vyznění prezentace.

10

