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icho ický

zpravodaj

Volby do obecních zastupitelstev
ípravy na nové volby, které by m li zcela jasn povstalc m ukázat,
co lidé opravdu cht jí, jsou tém za dve mi. Strany i nestrani tí
kandidáti se postupn p edstaví ve všech médiích a ani náš ob asník
nez stane stranou. P edstavme si dnes prvního z kandidátu Strany
Práva Na Vlastní Názor (SPNVN). Je jím Mat j Lastura, zastupující
mladou generaci a vnášející nové názory a emoce do politiky na
regionální úrovni. Naše nad je, naše mládí, naše budoucnost. To vše
je Mat j Lastura.

Druhým kandidátem, je Leoš Smažil. Je leaderem dalších z mladých
a nových politických sm , Strany Silných Muž (SSM),
zam ujících se na hájení práva menšin. Leoš je otev ený jakékoli
diskusi a názoru. Leoš je otev ený každému. Bojuje za práva zoofil
na adopci št átek a tomuto boji zasv til celí sv j život.

etím dnes p edstaveným kandidátem, je Luboš Tschmoud, ze
sdružení domorodých konzervativc . Je zastáncem tradi ních
hodnot a rodiny. V nuje se p stování máku a výrob produkt z n j.
Má 14 d tí, t i manželky a dv kozy.

Sklize za ala
Letos poprvé vyrazili kombajny do polí a za al sklize obilí. Podle místního velko zem
lce
Járy Káry, by m la být nejlepší za posledních p t let. Sám hospoda í na pozemcích o
vým e n kolika set hektar a malým zem
lc m nabízí ke sklizni vlastní nevyužité stroje.
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Krátké zprávy
Západní provinci navštívil krátce ministr Kalousek. Na cest po provincii ho doprovázeli
starostové obcí a seznamovali ho se situací a pot ebou investic p i obnov zni ených
komunikací a most . V p átelském duchu se odehrál i slavnostní ob d na zámku Chyše. Po
ob
ministr projevil zájem vid t dv erstv narozená ku átka u paní Hubertové v obci
Po í.

Vlivný podnikatel Andrea Bábyš navštívil místní zámek a obdivoval krásu p ilehlého parku.
Pouze smutn konstatoval, že si v parku nevšiml žádné pekárny.

FC Luby zvít zil ve st edu nad Jiskrou Mo idlec 17:1. Jeden gól dali hosté v prodloužení, kdy
branká FC Luby p ed koncem zápasu odešel do sprch.

Od 28. 7. do 32.7.2013 bude celková uzavírka silnice mezi obcemi icho ice a Bálková.
hem této doby dojde k rekonstrukci silnice a výstavb svodidel po celé délce trasy
tramvajového pásu.

18. 7. 2013 byl napaden voják základny ihání neznámou vzteklou osobou. Podle výpov di
vojáka se jednalo o ženu mladistvého v ku, s nejv tší pravd podobností psychicky
narušenou.

Další nález povstaleckých zbraní
Pa uánská milice op t zabavila velké množství zbraní, které byly odhaleny b hem b žné
silni ní kontroly v obci Kra ín. Jednalo se p evážn o munici a n kolik zbraní, v etn dvou
raketomet . Zvýšená hlídková aktivita se ukázala jako opodstatn ná a bude nadále
pokra ovat ve všech okrscích západní provinci

2

Recept na ned lní ob d
Hov zí špikované slaninou, p elité ohnivou smetanou.
Na dv porce budeme pot ebovat:
500g hov zí zadní
100g slaniny, u íznuté v celku
200ml 30% smetany
Pep , s l, erstvou pálivou papriku, erstvou bazalku, jednu velkou cibuli
500g nekrájených zelených fazolových lusk
Kuku

ný lusk rozd lený na p lky.

Hov zí rozd líme na dva plátky a prošpikujeme na proužky nakrájenou slaninou, pak dáme
na p l dne do chladu odležet.
Do zlatova osmažíme cibulku. P ihodíme na jemno nakrájené t i lístky bazalky, jednu
nadrcenou pálivou papriku, pep a s l podle vlastní chuti. Vše smažíme dokud cibulka
neza ne hn dnout. Na druhé pánvy rozpálíme olej a vložíme dva plátky špikovaného
hov zího. Osmažíme aby se maso zatáhlo a p idáme z druhé pánve smaženou sm s cibulky,
bazalky a papriky. Zalejeme 100ml smetany a smažíme dokud se smetana neodpa í a
nez stana hn dý šlem. Po té dolejeme druhou ást smetany a op t na velice mírném ohni
dosmažíme do hn dého šlemu. Podává se osmaženými fazolovými lusky a va enou kuku icí.
Když nemáme hov zí, použijeme nenaklepané vep ové, p ípadn ku ecí. V p ípad že
nemáme n kterou ze surovin, nahradíme ji jinou podobnou – fazolky hrachem, papriku
hruškou, bazalku jitrocelem a tak podobn . Sežrat se dá vlastn cokoli. Dobrou chu vám
eje váš šlichtmister Babica.

Životní jubilea:
Jedna ty icáté narozeniny oslavil jeden ze zakladatel 1. horského pluku, generál brigádní
generál Martin Stanko, který se v sou asné dob v nuje p edevším rodin a výchov
potomka a profesn p sobí v civilním sektoru. Blahop ejeme a p ejeme vše nejlepší do
dalšího života.
Životní jubileum slaví desátník Matyáš Lorenc. Gratulujeme a p ejeme vše nejlepší.
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Incident na základn
K incidentu došlo na vojenské základn
ihání. Podle velitele pa uánské milice, byla
skupina pa uánských policist napadena personálem základny spadajícím pod velitele
1.horského praporu. Policisté údajn trávili volný as v místní kantín , když byli bezd vodn
napadeni. Napadení m lo p edcházet urážení a rasov podbarvené
nadávky.
Podle vyjád ení velitele posádky základny se vše odehrálo p esn naopak.
Dva vojáci 1.horského praporu po služb zašli na sklenici piva a byli
napadeni pa uánskou milicí, z ejm posiln nou alkoholem a omamnými
látkami. Napadení p edcházel slovní útok, kdy byli vojáci nazýváni rasisty a
bílím ksindlem. Vojáci na toto nereagovali
a milice si nevšímali.

Incident je
milice však
pokud se
bude
výpov di
záhájeno

v šet ení vojenské policie. Pa uánská
do kompeence VP nespedá a p ípad
odehrál podle popisu velitele základny
odložen. V p ípad že se odehrál podle
velitele pa uánské milice, bude s vojáky
kárné ízení.

Trampoty Ivety Bartošové stále nekon í

Macura kone
p iznal, pro m la Iveta plavky obrácen a naruby a pro ležela na horkém písku
jako vyvrhnutý vorva a bez ru níku. „Iveta si plavky, které jsem jí koupil, oblékala v temné
místnosti, a protože je úpln blbá, tak si toho nevšimla. A pak jsme šli na pláž a to m la na sob
dlouhé triko, ploutve, šálu a na hlav pytlík z vysava e. Pak rovnou sko ila do vody. Ani já si nevšiml,
že je má obrácen , jsem na tyhle v ci ouma. Ale musím p iznat, že jsem jí s oblékáním t ch plavek
pomáhal, protože byla nalitá jako konev a nemohla se trefit do nohavi ek,“ vysv tlil nám Macura.
„Ru ník jsem s sebou m l, ale p ed focením jsem ho dal stranou, nebo už si to nepamatuji. Možná
ho m la pod hlavou, možná ale také na hlav a vlastn je možné že jsem ho m l na hlav já, už fakt
nevím,“ vykrucoval se Macura. Jedno je ale jasné. Iveta byla v tu dobu opilá, takže jí bylo z ejm
jedno, že nemá pod sebou osušku.
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