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ROČNÍK

X
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

KONEC LETNÍHO ČASU

V noci ze soboty 29. října na
neděli 30. října končí letní čas.
V neděli o třetí hodině ranní
letního času se posunou hodiny
na druhou hodinu času
středoevropského.

KOMINÍK
V pátek 4. 11. 2011 bude
mistr kominický působit
v naší obci.
Kdo si doobjednal jeho
služby, nechť s tím počítá!!!

K O N T E J N E R N A
V E L K O O B J E M O V Ý O D P AD
TŘEBICHO VICE
ve dvoře O Ú
pátek

11. 11. 2011
8-11, 13-17
sobota 12. 11. 2011
8-12

SAKY
u kapličky
od pátku
11. listopadu
do pondělí
14. listopadu

Uzávěrka tohoto čísla: 21. října 2011
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pá: 7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Telefon: 312 672 216
E-mail:
obectrebichovice@seznam.cz
info@trebichovice.cz
URL:
www.trebichovice.cz
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POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

ve středu 26. října 2011
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:

1. Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
2. Rozpočtové opatření č. 5/2011
3. Schválení podání žádostí o dotace
z Fondů Středočeského kraje pro rok
2012
4. Oznámení obce Třebichovice (Svinařov)
o podmínkách odvádění odpadních vod
a poplatku za stočné
5. Schválení výše stočného pro rok 2011
a výše paušální částky včetně způsobu
vybírání stočného od uživatelů
6. Schválení členského příspěvku do
Svazku obcí TSH
7. Různé
-

-

Informace o realizaci vodovodu v obci
Informace o realizaci části veřejného
osvětlení v části Studánky
Informace o dokončení obnovy
katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí
Diskuze

Přijměte pozvání na další veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se tentokrát
uskuteční ve středu 26. října.
Rozpočtovým opatřením převedeme finanční prostředky, které byly vyhrazeny
na stavbu vodovodu v obci, který se letos nebude realizovat, na akci, se kterou
nebylo v letošním rozpočtu počítáno. Jedná se o část veřejného osvětlení v části
obce Studánky směrem ke hřbitovu. Zde je třeba investovat do pokládky kabelů
pro VO a výstavbu 5 sloupů s osvětlením.
Pokusíme se připravit jednu nebo dvě žádosti o dotace, které byly vyhlášeny
hejtmanem Středočeského kraje a získat finanční prostředky na vyhotovení
projektu na rozšíření a rekonstrukci silnice č. 118 včetně chodníků. Rádi
bychom také zkusili požádat o prostředky na rekonstrukci barokní kapličky v
Sakách, která se nám po předchozí trochu nepodařené rekonstrukci mírně
rozpadá. Vše se ale bude odvíjet od rozpočtu pro rok 2012, ve kterém je třeba
počítat s tím, že musíme mít potřebnou část na dofinancování dotací. Je
poskytováno max. 95 % uznatelných nákladů, zbylých 5 % si hradí sama obec.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

sobota 26. listopadu 2011
Třebichovice – za obecním úřadem – 13.50 – 14.10
Saky – u kapličky – 14.20 – 14.40
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V rámci každé diskuze zaznívala otázka, jak to bude se stočným,
kdy se bude vybírat a kolik. Protože společná jednání obcí byla
zdlouhavá a táhla se v podstatě po celý rok, nedokázali jsme
občanům dát jednoznačnou a uspokojivou odpověď.
Nyní odpověď známe. Ve čtvrtek 20. října se uskutečnila
3. členská schůze svazku, na které jsme s obcí Svinařov
odsouhlasili vše, co bylo třeba a na zastupitelstvu obce bude vše
předloženo ke schválení.
Bod programu s názvem Oznámení obce Třebichovice
(Svinařov) o podmínkách odvádění odpadních vod
a poplatku za stočné je dokument, který „nahradí“ slibovanou
Obecně závaznou vyhlášku, kterou jsme měli v plánu vydat.
Nicméně po zaslání textu na Ministerstvo vnitra, kde se tyto
schvalují, nám bylo sděleno, že není třeba tuto vydávat, neboť
vše řeší zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Nejsem si však jistá, že tento zákon a jeho prováděcí
vyhlášku má každý z Vás v knihovně. Podobné to bude
s kanalizačním řádem. Proto byl vypracovaný text přejmenován
na „Oznámení“ a bude v obcích vyvěšen na úředních deskách.
V něm se můžete dočíst vše, co byste měli vědět o kanalizaci.
A protože také nepředpokládám, že budete stát v mrazech u
úřední desky a louskat paragrafy, připravila jsem pro Vás ve
spolupráci s odbornými konzultanty speciální vydání
zpravodaje o odvádění a čištění odpadních vod.
Věnujte, prosím, trochu času jeho
přečtení. Je v něm opravdu vše
potřebné, včetně způsobu výpočtu
stočného, pravidla pro výběr
stočného a také to, co do
kanalizace nepatří. Jedná se
zejména o vodu, kterou mají
někteří z vás staženu ze střech do
splaškové
kanalizace.
Dle
kanalizačního řádu je toto
nepřípustné,
neboť
takto
přivedená voda ochlazuje celý
proces a zvyšuje náklady na
provoz ČOV.
Najdete zde i tabulku výpočtu výše stočného pro rok 2011. Cena
stočného je 26,51 Kč/m3, tedy hodně hluboko pod celostátním
průměrem. Pro Vaši informaci cena Veolie činí v našem regionu
32,67 Kč/m3.
Od ceny za 1 m3 se odvíjí i cena, kterou budou platit uživatelé
kanalizace v obou obcích. Jedná se o výpočet dle prováděcího
předpisu, kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích,
kde v jeho příloze č. 12 jsou uvedena tzv. směrná čísla roční
potřeby vody. Cenu za stočné 26, 51 Kč vynásobíme směrným
číslem 46, což je zákonem stanovená průměrná roční potřeba na
jednoho obyvatele bytu a dostaneme se na částku 1220 Kč.
Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci
kanalizace pro rok 2011 pro uživatele kanalizace
s trvalým pobytem v obcích
slevu ve výši 25 %, tj. 305 Kč na jednoho obyvatele.
Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby
s trvalým pobytem mimo obce (rekreační objekty).
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele je 915 Kč.
Tuto částku budou obce všem uživatelům kanalizace účtovat.
Obdržíte fakturu, jejíž splatnost bude do 15. 12. 2011. V případě
jejího neuhrazení se účtuje tzv. úrok z prodlení.
Na poslední straně speciálního vydání je umístěn Formulář
identifikačních údajů. Přestože máme celkem slušný přehled o
tom, kdo kde bydlí, je třeba, abyste tento pravdivě vyplnili a
odevzdali ho na obecním úřadě. Bude přiložen ke stávajícím
smlouvám o odvádění a čištění odpadních vod, které máte jistě
všichni již dávno uzavřeny. Pokud ne, jedná se o neoprávněné
vypouštění odpadní vody a můžete být sankcionováni nemalou
částkou.
Vše, co byste měli vědět o kanalizaci, čtěte uvnitř speciální
přílohy.
Markéta Jehličková
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ČEZ DISTRIBUCE a. s. vydala následující

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ
STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
ve kterém si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ Distribuce a. s.

ŘÍJEN

2011

PŘEDVÁNOČNÍ
ZÁJEZD

DO DRÁŽĎAN

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost
větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
► u nadzemního vedení nízkého napětí nn do AC 1 kV (400/230 V):
- u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení
1,5 m
- u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větvi od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m

►

u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC
45 kV včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů 3,1 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedeni 1,5 m
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větvi od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m

►

u nadzemního vedeni velmi vysokého napětí vvn nad AC 45 kV do AC 110
kV včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větvi od holých vodičů a Izolovaného a kabelového vedeni 4,5 m
- u stromů a jiných porostu, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větvi od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedeni 3 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedeni je zakázáno nechávat růst porosty nad
výšku 3 m. Blíže také na Internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.
K vodičům se nesmíte přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástrojem.
Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů dotýkají
vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů
a jiných porostů dotek s vedením.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ
Distribuční služby, s. r. o., na dotčené pozemky a provede zásah….
Celé znění tohoto oznámení je také k dispozici na úřední desce obce (dřevěné i elektronické).

A protože nám co nevidět začne čas, kdy bude možné
ořezávat, případně porážet stromy na Vašich
zahradách (od 1. 11.) a Vy budete mít spoustu dřevní
hmoty, které se budete chtít zbavit, nabízíme Vám
stejně jako na jaře možnost její likvidace.

V sobotu 12. listopadu od cca 14 hodin
uspořádáme za fotbalovým hřištěm
veřejné pálení „podzimních čarodějnic“.
Vozit sem můžete již od rána jakékoli větve na spálení.
Zároveň lze využít obecní traktor. Po dohodě s OÚ je možné traktor
přistavit a větve na hřiště odvézt. Pálit budeme jen dřevo!
Abychom si pálení zpříjemnili, bude možné po celé odpoledne
zakoupit buřty na opékání, pivo i limo.

Připomeňme si, že: Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Dřevinami se rozumí
stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na
pozemcích mimo lesní půdní fond.
Povolení ani oznámení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí. Tuto tzv. mýtní
velikost určuje prováděcí vyhláška takto: „Povolení se nevyžaduje pro stromy
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo pro souvislé
keřové porosty do celkové plochy 40 m2.“
Termíny kácení: v období jejich vegetačního klidu, které, ač není právními předpisy přesně
stanoveno, se v praxi uvádí jako období od 1. listopadu do 31. března.

Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu
předvánočních Drážďan.

Zájezd by se v případě Vašeho
zájmu uskutečnil
pravděpodobně
v pátek 9. prosince.
Odjezd z Třebichovic okolo
7. hodiny ranní.
Návrat ve večerních hodinách.
Cena za osobu by se měla při
zaplnění 40 míst pohybovat okolo
300 Kč.
Pokud byste měli zájem o tuto akci, je
třeba nejpozději do 16. listopadu
svoji účast potvrdit osobně na OÚ
nebo prostřednictvím mailu na adrese
info@trebichovice.cz.
Vánoční trhy mají v Německu
dlouholetou tradici a zdejší atmosféra
je poněkud odlišná od té naší.
Ale proč se na to nezeptat někoho,
kdo se stal již několikrát jejich
přímým účastníkem.
Oto Horníku, co ty a Drážďany?
„Jelikož jsem měl v minulých letech
možnost několikrát navštívit vánoční
trhy v Dráždanech, chtěl bych Vás
také pozvat na tuto návštěvu,
abychom společně nasáli opravdovou
vánoční atmosféru a navštívili místa,
kde nabízejí například metrové
klobásy, jablka na špejli máčená
v karamelu, tradiční svařené víno,
které voní po celém tržišti a ochutnali
další pochutiny, nakoupili vánoční
dekorace, ozdůbky a „blbůstky“,
které jsou cenově srovnatelné s těmi
u nás. A proto neváhejte a hlaste se.“
Díky za pozvání a budeme se těšit, že
se sejde dostatečný počet zájemců
a společně vyrazíme „nach Dresden“.
mj
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Info pro občany čekající na

OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Třebichovice podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrálního pracoviště Kladno (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-7/2009-203

oznamuje, že na Obecním úřadě v Třebichovicích
bude ve dnech od 9. 11. 2011 do 23. 11. 2011
vyložen k veřejnému nahlédnutí
OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT NOVÝM MAPOVÁNÍM
na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální
operát“) části katastrálního území Třebichovice

VODOVOD
Dle sdělení vodáren se s výstavbou
počítá až na jaře 2012.

HONY
Listopad: 5., 12., 19., 20.
Prosinec: 4., 10., 17.
V těchto dnech budou obyvatelé
Třebichovic a Sak vyrušeni hlasitou
střelbou nesoucí se z okolních lesů a polí.
Jako každý rok, tak i letos si při honu dali
dostaveníčko myslivci z místních
mysliveckých sdružení
(Třebichovice, Hrdlív, Pchery).

Pozor! Ať se jim nedostanete do rány.

obce Třebichovice.
V níže uvedených dnech bude veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě ve
Třebichovicích přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech
bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená
obcí (dále jen „zaměstnanec obce“).
Dny, kdy bude na obecním úřadě
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu:
středa
úterý
pondělí

9. 11. 2011
15. 11. 2011
21. 11. 2011

13 – 17 hodin
9 – 12 a 13 – 15 hodin
13 – 16 hodin

V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance
katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho
vlastnictví, bude možné nejlépe po předchozí dohodě nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti v Kladně
po celou dobu vyložení, tedy ve dnech 9. 11. 2011 – 23. 11. 2011,
pondělí, středa 8 - 17 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 7 - 14 hodin.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“)
se upozorňují na tyto skutečnosti:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k
nemovitostem evidovaná nebo zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního
zákona).
Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna: jejím
zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku (§ 27 písm. g) katastrálního
zákona).
V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu
neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich
zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 katastrálního
zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů
ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného
katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3
katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních
údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při
vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu.
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 9. 12. 2011.
Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách je katastrální úřad oprávněn
vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v
katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto
upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální
operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2
katastrálního zákona).

SAMHAIN
Prožíváme období, které původní
obyvatelé území dnešních Čech – Keltové,
vnímali jako nejtenčí závoj mezi „tímto
a oním“ světem.
V tomto období se ve společnosti stařeny
a starci těšili posvátné úctě více, než v jiných
obdobích roku, která byla zasvěcena jiným
živlům a cyklům, než právě období podzimní.
V oknech srubů a polozemnic se
zapalovaly svíčky, aby ti, kteří již odešli na
onen svět, lépe našli cestu domů…
Pradávný
pohanský
svátek
cyklu
propadání se přírody do temnoty a spánku –
Samhain, se o mnoho staletí později postupně
v Anglosaském prostředí měnil v dnešní
karneval Halloween.
Konec konců, jak bylo osudem všech
pravěkých a starověkých svátků, buď byly
civilizací zcela vymazány, nebo byly
„přetvořeny“
k
účelům
pozdějších
„civilizovaných“ náboženství, s přírodními
cykly
již
nijak
nesvázaných,
nebo
v moderním světě k účelům komerce.
Běžná víra ve fenomény, které jsou
osvícenskou
vědou
označované
jako
„nadpřirozené“, což nejnovější věda začíná
vyvracet
svými
výzkumy
relativity,
antihmoty, vesmírných strun apod., vedla
například v tomto období blízkosti „světa za
tunelem“ až k určité fobii, kdy se běžně
exhumovala těla zemřelých, aby se
„zkontrolovala“, zda duše po smrti těla
„nenavštěvují“ právě tato původní těla,
a pokud se zjistilo, že se těla nerozkládají,
zatěžovala se, poškozovala apod. Přesně zde
má původ rovněž zpopelňování zemřelých.
Zajímavé je značné geografické rozšíření
chápaní „dvojdimenzionálního světa“ a z
něho vyplývajících zvyků, které praktikovali
Slované, Germáni, Avarové, Protobulhaři
a další…
Martin Antušák
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POZVÁNKY
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
29. října 2011 od 20.00
Pohostinství Případov.
Hraje IKAROS.
Vstupné 100 Kč.

SCHŮZKA OCHOTNÍKŮ
TŘEBIVADLA

ŘÍJEN

STALO

2011

SE

BURZA
Dne 24. 9. 2011 se uskutečnila další BURZA, na které se tentokráte
kromě oblečení, sešlo mnoho skvělých věcí do domácnosti. Chci tímto
poděkovat všem, kteří věci do burzy darovali, jakož i těm, kdo přišli
a byť si mnozí nic nekoupili, věnovali nějaký ten grošík na akci pro
děti. Výtěžek z každé naší burzy věnujeme na akce dětem. Přestože
kupujících nebylo tentokráte mnoho, vybralo se zatím nejvíce a to 750,Kč. Tato částka bude věnována na dětskou mikulášskou.

30. října 2011 od 17.00
Kateřina Pečená

KNIHOVNA

v pohostinství Případov pro všechny zájemce
o hraní divadla. Vítán je každý, kdo by se chtěl
jakýmkoli způsobem podílet na realizaci nově
připravované pohádky, ať už jako herec,
nápověda, křoví či jako kulisák.

PĚKNÁ HODINKA
31. října 2011 od 9.00
V pohostinství Případov.

SOBOTNÍ ČTENÍ
V KNIHOVNĚ
5. listopadu 2011 od 15.00

S KOCOUREM MIKEŠEM
Místní knihovna zve své nejmladší čtenáře
5. listopadu 2011 od 15 hodin na čtivé
odpoledne s kocourem Mikešem.
Budeme si nejen číst, budeme malovat
a vyprávět si příběhy, které budou mít
jedno společné téma, a tím bude Mikeš,
malý kocourek z Hrusic.
Ukážeme si společně
jeho cestu do světa
a vy, milé děti,
namalujete obrázky,
které budou
odměněny a zároveň
je vystavíme v místní
knihovně.

PODZIMNÍ

PÁLENÍ „ČARODĚJNIC“
12. listopadu 2011 od 14.00
za fotbalovým hřištěm.

Pokud sledujete internetové stránky obce, možná jste zaregistrovali, že
do sekce KNIHOVNA byl vložen seznam knižního fondu, ve kterém
je přes 1300 knižních titulů, nepočítaje výměnný fond, tedy dalších
více jak 100 knih, které nám zapůjčila v rámci vzájemné výpůjčky
Středočeská vědecká knihovna Kladno.
V seznamu lze aktivovat filtr a vy můžete vyhledat požadovaný titul a
zjistit, zda je tento k dispozici.
Rádi bychom Vás požádali o pomoc při doplňování tzv. povinné četby
pro mládež. Obrací se na nás žáci a studenti, hledajíc marně knihy,
jako např.: Důmyslný rytíř Don Quijote dlM, Othello, Sluha dvou pánů,
Kříž u potoka, Noc na Karlštejně, Pygmalion, Kadish, Kvílení, Farma
zvířat, Malý princ, Na západní frontě klid, Šťastný Jim, Krysař, Morový
sloup, Smrt krásných srnců, Ostře sledované vlaky, Audience a jiné.
Pokud byste někdo měl tyto knihy doma a chtěl je do knihovny
věnovat, předem děkujeme (celý seznam povinné četby je na webových
stránkách).
V měsíci říjnu jsme obohatili knižní fond několika novinkami.
Osobně nám je přišla nabídnout paní spisovatelka Stanislava Nopová.
Povídání o ní a o jejích knížkách si můžete také přečíst na websitech
obce. Pro ty z Vás, kteří internetu neholdují, malá ochutnávka:
X T E R RA I NC OG NIT A
thriller, pro některé spíše detektivka s nečekanou
zápletkou, je čtením pro všechny, kteří milují napětí,
exotické země, neotřelé hrdiny, nečekané překážky.
Domy pod zemí, divoký a nebezpečný vrah, australská
buš ožívá realisticky děsivými přízraky. Jde o život!

DRUHÉ ADVENTNÍ ČAROVÁNÍ
26. listopadu 2011 od 1500 hodin na malém salónku
Závazné přihlášky jsou připraveny u pí. Jakešové
v místní prodejně „JEDNOTY“.
Registrace přihlášek a složení platby
probíhá do 15. 11. 2011.
Pozdější registrace, ani platby nebudeme
akceptovat.
Cena za jeden věnec je letos 150,- Kč
Těšíme se na všechny, kteří rádi přijdou
mezi nás a užijí si skvělé odpoledne.
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28. říjen 1918 – Den vzniku samostatného československého státu
Tento den patří k nejvýznamnějším
státním svátkům s dlouhou tradicí a jeho
oslavám je věnována velká pozornost.
Památku prvního československého
prezidenta
„Osvoboditele“
Tomáše
Garrigua Masaryka připomíná prezident
republiky položením věnce u jeho sochy
na Hradčanském náměstí.
Politický úspěch Tomáše Garrigue
Masaryka, kterého dosáhl v letech 1914 –
1918 byl skutečně ojedinělý. Odešel do
emigrace jako univerzitní profesor
v penzijním věku, jako vůdce malé
politické strany, reprezentující jen zlomek
české politiky. Vrátil se jako prezident
samostatného česko-slovenského státu.
Obraz Masaryka, jenž na počátku
války
vytyčil
plán
samostatného
Československa a ten realizoval, je však
velmi zjednodušený.
Svět roku 1914 se lišil od světa v roce
1918. V pohybu se nacházely ohromné
síly: milióny lidí oblékly uniformy a
krvácely na frontách imperialistické války,
milióny hladověly a nenáviděly válku,
která se zrodila z tehdejšího politického
řádu, svržení carismu v Rusku a s tím
související otřesení monarchistického
principu, Velká říjnová socialistická
revoluce, která vyzdvihla právo národů na
sebeurčení, protiválečné a protirakouské
hnutí lidových mas, hospodářský,
politický a sociální rozklad – to všechno
byly skutečnosti, které rozbily starobylou
habsburskou říši a vedly ke zrození
samostatného československého státu.
Vznik Československa tedy nebyl jen
dílem jednoho vlivného politika, či nějaké
politické strany, nýbrž vznikl důsledkem
působení mnoha politických, sociálních
a jiných sil.
Dnes nám naše samostatnost připadá
samozřejmostí a jen těžko si můžeme
představit radostnou atmosféru a nadšení,
které tehdy zavládlo mezi lidem. Lidé
vyšli do ulic, zpívali hymnu a nadšení
neznalo mezí…
Národní výbor převzal správu věcí
veřejných a vydal prohlášení, v němž se
objevuje řada myšlenek, které jsou stále
aktuální, a alespoň u příležitosti státního
svátku nebude na škodu, si je
připomenout.
Přeji všem příjemné prožití svátečního
dne, nechť nic nevrhá stín a nekalí
vzpomínky na slavné okamžiky našeho
národa.
M. J.

Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil
dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa.
Lide československý!
Vše co podnikáš, podnikáš jako nový svobodný člen velké
rodiny samostatných svobodných národů. Novým činem v této
chvíli zahajují se nové a bohaté a slavné dějiny Tvé. Nezklameš
očekávání celého kulturního světa, který s žehnáním na rtech
vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelných
výkonech československých legií na západním bojišti a v Sibiři.
Celý svět sleduje Tvůj krok do nového života, Tvůj vstup do
země zaslíbené. Zachováš štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní
vojsko – československé legie.
Nezapomínej národní kázně a buď si stále vědom, že jsi
občanem nového státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška
Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojné velké chvíle
nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí být zklamáni
ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu národu, který dovede sám
sobě vládnout.
Ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny velké okamžiky, ni
jediný z Vás nesmí se dopustit ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na
čisté jméno národa, každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co
jiným je svato.
Svobody osobní a majetku soukromého nesmí býti dotčeno.
Dbejte bezvýhradně rozkazů Národního výboru!
V Praze dne 28. října 1918
Za Národní výbor československý:
Dr. Fr. Soukup, J. Stříbrný, A. Švehla, Dr. V. Šrobár, Dr. A. Rašín

