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SVOZ BIOPOPELNIC
Poslední svoz proběhne

2. listopadu 2018.

sobota 27. 10. od 20:00
pohostinství Případov
Hraje IKAROS, vstupné 80 Kč

I NADÁLE LZE VYUŽÍT OCHOTY
ZAMĚSTNANCŮ OBCE
A DOMLUVIT S NIMI ODVOZ VĚTVÍ

Vstupenky pod stromeček
OPERA BEDŘICHA SMETANY

LIBUŠE
v Národním divadle
Udělejte si na Vánoce radost
a pojeďte s námi do divadla.

LÍPA REPUBLIKY
vysazená ke 100. výročí
vzniku republiky

1918 – 2018

PĚKNÁ 2018
V pondělí 29. 10. od 9:00 v obecní hospůdce
Případov s kapelou i ovarem
Obecní úřad ve Třebichovicích žádá občany
o informace týkající se prozatím neznámého
mladého motorkáře (23 let ???), který si z trasy
Vinařice, Třebichovice, Saky, Pchery udělal závodní
dráhu a svým jednáním ohrozil několikrát
bezpečnost našich obyvatel. Ujel dokonce přivolané
hlídce státní Policie. Jezdí na červené silniční
motorce a v červenobílé kombinéze. Pokud ho
uvidíte, zkuste, prosím, opsat SPZ, udělat fotku,
apod. Určitě to není nikdo zdejší a je třeba učinit
přítrž takto nebezpečnému konání. Děkujeme všem
za jakékoli informace.

OBEC TŘEBICHOVICE
Uzávěrka tohoto čísla: 22. října 2018
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází 12x ročně
Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
I. Komárková (IK), M. Antušák

Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 1. 10. 2018
USNESENÍ č. 3/7VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se
zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce.
USNESENÍ č. 4/7VZ/2018
Obec Třebichovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16
odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává v
souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona ŘÁD VEŘEJNÉHO
POHŘEBIŠTĚ.

ŘÍJEN

2018

OZNÁMENÍ
Obecního úřadu Třebichovice
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016,
o nočním klidu, ve dnech konání

Posvícenské zábavy 27. 10. 2018
a Pěkné hodinky 29. 10. 2018
se doba nočního klidu
v noci následující po konání akce

28. 10. 2018 a 30. 10. 2018

USNESENÍ č. 5/7VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo poskytnout částku ve výši 10 000 Kč bývalé
nájemkyni BJ č. 4 v čp. 13 paní J.T. jako vyrovnání vkladu finančních
prostředků za účelem zhodnocení obecního bytu.

vymezuje od 2. do 6. hodiny.


ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ je vyvěšen na internetových stránkách obce a návštěvníci hřbitova jej také naleznou
vyvěšený na vývěsce. Dosavadní řád veřejného pohřebiště z roku 2002, který byl vydán formou obecně závazné vyhlášky,
byl zrušen ke dni nabytí účinnosti předloženého návrhu řádu veřejného pohřebiště obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018.

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ODPADŮ URČENÝCH
KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU

POZVÁNKA
na ustavující veřejné zasedání
zastupitelstva

v pondělí 5. listopadu 2018
od 18.15 hodin na malém salónku
Program zasedání:

TŘEBICHOVICE
za OÚ

SAKY
u kapličky

sobota 10. listopadu 2018
14:35 – 14:55

13:55 – 14:25

Odpady, které budou od občanů přebírány:
▪ nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy,
lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry,
fotochemikálie, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, léky, baterie všech druhů, včetně olověných
akumulátorů, zaolejované textilie, nádoby od sprejů,
apod.
▪ elektrospotřebiče –
lednice,
televize, monitory, zářivky,
drobné elektrospotřebiče

▪ pneumatiky

1.

Úvodní slovo, složení slibu nových
zastupitelů obce

2.

Jednací řád zastupitelstva

3.

Způsob volby starosty
a místostarosty

4.

Volba starosty a místostarosty

5.

Zřízení finančního a kontrolního
výboru a volba jejich předsedů, členů

6.

Plán práce finančního výboru pro rok
2019

7.

Plán práce kontrolního výboru pro rok
2019

8.

Rozhodnutí o odměnách za výkon
neuvolněných členů zastupitelstva
obce (§. 72 zákona o obcích)

9.

Stanovení výše paušální částky pro
rok 2019 pro refundaci ušlého
výdělku osobám, které jsou členy ZO

10. Různé
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
Letošních komunálních voleb se účastnilo 252 občanů, což představuje
52,72% účast vzhledem k oprávněnému počtu voličů 478. Pokud bychom
odečetli ty občany, kteří zde sice mají trvalý pobyt, ale nevyskytují se zde,
byla by účast vyjádřená v % o poznání vyšší. V porovnání s předchozími
volbami v roce 2014, kdy volilo pouze 32,28 % občanů, je letošní účast
srovnatelná s lety předchozími (viz tabulka ), kdy občané mohli
vybírat z vícero stran.

Komunální volby Třebichovice-Saky
Počet voličů
Účast ve volbách
349
73,35 %
377
63,40 %
403
71,71 %
426
59,62 %
450
58,44 %
474
32,28 %
478
52,72 %

Rok voleb
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018

Děkujeme všem, kteří přišli k volbám a vyjádřili tak svoji vůli.

O 9 mandátů se podělí dvě volební strany, přičemž sdružení nezávislých kandidátů Pro obec krásnější získává 2 mandáty a Společnou cestou III.
mandátů 7. Počet získaných hlasů pro jednotlivé volební strany vidíme v následující tabulce:
číslo
1
2

Kandidátní listina
název
"Pro obec krásnější"
"Společnou cestou III."
celkem

Hlasy
abs.
564
1 541
2 105

Počet
mandátů
2
7
9

v%
26,79
73,21
100

Jak dopadli jednotliví kandidáti ukazuje následující přehled:
Pro obec krásnější

Společnou cestou III.

Platné hlasy celkem: 564
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 68,2 hlasů

Platné hlasy celkem: 1541
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 188,1 hlasů

1

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
KALUŠOVÁ Marie Mgr.

2

ANO

Poř.
čs.
1

1

ANO

2

LOUDA Jan

86

15,24

1

ANO

2

SVOBODA Petr

186

12,07

2

ANO

3

VOSYKA Jan

53

9,39

1

NE

3

PETRIŠČÁK Milan

167

10,83

3

ANO

4

ŽALUD Jakub

58

10,28

2

NE

4

FEJFAROVÁ Michaela Ing.

180

11,68

4

ANO

5

HANUŠOVÁ Marie

64

11,34

3

NE

5

FUKA Martin

170

11,03

5

ANO

6

PEČENÝ Luboš

59

10,46

4

NE

6

MATĚJOVSKÁ Renata Bc.

151

9,79

6

ANO

7

PEČENÁ Kateřina

57

10,1

5

NE

7

KVĚTOŇ David

165

10,7

7

ANO

8

PEŠEK Jiří

68

12,05

6

NE

8

KOMÁRKOVÁ Ivona Mgr.

174

11,29

1

NE

9

LITVA Jan

55

9,75

7

NE

9

HOFMANOVÁ Věra

150

9,73

2

NE

Poř.
čs.

Počet hlasů
abs.
v%
64
11,34

Pořadí

Mandát

Nejvíce hlasů získal pan Jan LOUDA, který překročil počet hlasů, který
posouvá kandidáta na 1. pozici (68,2). Jeden jediný hlas by stačil panu Jiřímu
PEŠKOVI, aby opustil své 8. místo a zamíchal pořadím…

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
JEHLIČKOVÁ Markéta

Počet hlasů
abs.
v%
198
12,84

Pořadí

Mandát

Pro „skok“ na první místo musí kandidát získat o deset procent víc hlasů, než
je průměr hlasů u jeho volební strany. Pořadí na kandidátce této volební strany
zůstalo zachováno…

V následujícím odstavci můžete nalézt odpověď na často kladenou otázku, jak je možné, že mandát získává i ten kandidát, který má méně bodů než
jiní… Jak se rozdávají mandáty? V ČR se používá k výpočtu rozdělení mandátů v obecních zastupitelstvech d΄Hondtova přepočítávací metoda,
jejíž podstata spočívá v tom, že se počet hlasů pro každou stranu jednotlivě dělí postupně čísly ze stanovené číselné řady (tzv. „volební dělitel“).
U nás je volební dělitel 1 až 9, což odpovídá počtu zastupitelů.
strana

Počet hlasů

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

564

63

71

81

94

113

141

188

282*

564*

2

1541

171

193

220*

257*

308*

385*

514*

771*

1541*

Mandát se pak přiřazuje nejvyšším číslům ve všech řádcích až do počtu zastupitelů *

Markéta Jehličková
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LÍPA REPUBLIKY
ŽIVÝ ODKAZ NAŠÍ HISTORIE
Na paměť důležitých událostí jsou u nás tradičně vysazovány stromy, aby
předávaly svá poselství dalším generacím. Na výročí vzniku Československé
republiky, ale i České republiky jsou sázeny lípy republiky, dříve
pojmenovávané jako lípy svobody. Tyto dřeviny nesoucí historická poselství
jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínajícím naše
národní dějiny.
V roce 2018 sází lidé stromy republiky při příležitosti 100. výročí jejího založení.
Ke kořenům lip bývá do země vložena schránka se vzkazy dalším generacím,
včetně dopisů a obrázků dětí.
Napadlo vás někdy, proč je lípa český národní
strom? Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou
korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci
a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy
a svou energií zbaví člověka chmurných
myšlenek.
Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které
indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Asi
nebudeme daleko od pravdy, když připustíme,
že volba padla na lípu právě proto, že naše
předky
udivovala
svou
mohutností
a dlouhověkostí.
Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady
s lípou tvořily silnou významovou dvojici. Dub
v ní zastával roli mužského prvku, lípa
ženského. Tuto symboliku přijali za svou
v pozdějších dobách Slované, Baltové a Italici.
Lípa je rozšířená po celém mírném pásu severní
polokoule, kde se vyskytuje asi 30 až 40 druhů.
V České republice jsou původní jen dva druhy:
lípa velkolistá a lípa malolistá neboli srdčitá.
V době národního obrození ale doznala
symbolika stromů významných změn. Ve
středoevropském kontextu byl dub stále více
spojován s německým národem, zatímco lípa se
slovanským.

Až naši potomci za stovky let budou muset lípu porazit, najdou pod ní naše
poselství, které jim vytvoří obraz o naší době, která pro ně bude dávnou
minulostí…

A tak pojďme a zasaďme si i u nás lípu republiky!

Akce se uskuteční
v neděli 4. 11. ve 14 hodin
za parkem na dětském hřišti.
Zveme především všechny děti, pro které je také připravena
vědomostní soutěž o naší krásné vlasti.
Vezměte s sebou lopaty, lopatky, konve, …
ale HLAVNĚ vzkaz, který chcete poslat lidem do budoucnosti.
Můžete namalovat obrázek, napsat dopis, …
Nakonec si zazpíváme naši hymnu.

Pohled na náves
u kapličky. Píše se rok 1919
a obyvatelé vsi se sešli při
sázení první Lípy Svobody.

Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v
Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem
Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj
národní strom považují i Češi.
Zdroj: web

LÍPA REPUBLIKY
vysazená ke 100. výročí
vzniku republiky

1918 – 2018
OBEC TŘEBICHOVICE

Na tomto snímku je druhá Lípa
Svobody, která je před kapličkou.
Vysazena byla
v roce 1946, rok po
2. světové válce, slečnou Venuší
Uhlíkovou z č. p. 153 a panem
Josefem Holečkem z č. p. 143.
Tuto lípu, která dodnes zdobí naši
náves, přivezl z Velvar na kole
pan A. Cé z č. p. 142.
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Národní oslavy výročí 100 let od vzniku Československa vyvrcholí o víkendu
27. až 28. října v Praze. Na několika scénách se představí čeští a slovenští
interpreti, kromě koncertů lidé uvidí výstavy, speciální expozice nebo
vojenské přehlídky. Vrcholem oslav bude velký ohňostroj pod Letnou, který
začne 28. října symbolicky v 19:18 hodin. Všechny akce budou přístupné
zdarma.
V sobotu 27. 10. večer se mohou návštěvníci těšit na světelné promítání, takzvaný
videomapping, na fasádu zrekonstruované budovy Národního muzea. Od 28. října do
konce roku bude pro návštěvníky Národního muzea zdarma přístupná Československá/Slovensko-česká výstava.
28. říjen patří k nejvýznamnějším státním
svátkům s dlouhou tradicí a jeho oslavám je
věnována velká pozornost, a to zejména
v letošním roce, kdy si připomínáme 100. výročí
založení republiky.
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…
Přeji všem příjemné prožití svátečního dne
a přidávám pozvánku na některé akce, které se
uskuteční v Praze, a na které stojí za to se
podívat. Celý seznam všech akcí je ke stažení na
spolecnestoleti.cz.
M. J.

V dolní části Václavského náměstí připravil Český rozhlas zvukovou výstavu Schody času.
Půjde o zvukové nahrávky z archivu rozhlasu, vybrané výroky českých osobností a přehled
nejzajímavějších událostí každého desetiletí.
V sobotu 27. října projde Prahou průvod Pochod pro republiku v čele se zástupci České
obce sokolské a bude doprovázen historickou scénou s prvním československým
prezidentem Tomášem G. Masarykem. Průvod vyrazí ve 12:30 od Tyršova domu na Újezdu
směrem na Václavské náměstí, kde bude zakončen vystoupením Sokolů.
Výročí budou moci lidé oslavit i na dalších místech Prahy. Na Dejvickém nádraží bude
Legiovlak, na Hradčanském náměstí se uskuteční Vojenská přísaha a slib příslušníků
armády, policie a hasičů, na Evropské třídě bude vojenská přehlídka, další program se
uskuteční například na náměstí Republiky, v Dejvicích nebo Rudolfinu. Kompletní program
oslav je na webu spolecnestoleti.cz.
Na Václavském náměstí bude po dobu oslav informační stánek, kde dostanou zájemci
informace o pořádaných akcích. Zde budou moci lidé vyzkoušet virtuální realitu, která je
provede historií státu.
V centru metropole vyrostou pódia, na kterých vystoupí řada hudebníků. Na Václavském
náměstí to bude v sobotu například Ivan Mládek, skupina Slza nebo Michal Hrůza. Na
Staroměstském náměstí bude v sobotu program zaměřený zejména na mladé, z hudebníků
zde vystoupí třeba Ewa Farná, Celeste Buckingham nebo Majk Spirit. V neděli se na
Staroměstském náměstí uskuteční koncert Největší hity, při kterém zazpívají za doprovodu
Big Bandu Gustava Broma Karel Gott, Lucie Bílá, Marta Kubišová, Helena Vondráčková,
Jaroslav Uhlíř a řada dalších.

Otevření
Národního muzea
Národní muzeum po náročné generální
rekonstrukci otevře své dveře návštěvníkům
28. října 2018 – přesně v den 100. výročí
vyhlášení samostatného státu Čechů a
Slováků. Návštěvníci se mohou těšit nejen na
krásně zrekonstruované interiéry Historické
budovy Národního muzea a komentované prohlídky, ale především na 3 výstavy
rozkládající se na ploše bezmála 2000 m2.

Ukázka současné i historické
techniky Armády ČR a složek IZS
Součástí prezentace bude kromě Přehlídky
2018 na Evropské třídě také třídenní
průřezová ukázka techniky ozbrojených sil
a bezpečnostních sborů od roku 1918 do
současnosti. Na Letné tak bude k vidění
153 kusů současné, historické a
speciální techniky.
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Za dávných časů vládl zemi české kníže Krok, který měl tři dcery
obdařené nadpřirozenými schopnostmi. Nejstarší Kazi měla
schopnosti léčitelky, Teta dokázala promlouvat s duchy
a nejmladší Libuše viděla do budoucnosti. Po smrti otce převzala
vládu na jeho přání právě nejmladší dcera Libuše. Ačkoliv byla
Libuše moudrá a spravedlivá vládkyně, muži jí pohrdali. Libuše se
tedy rozhodla provdat za Přemysla Oráče ze Stadic, aby s jeho
pomocí dosáhla uznání mezi svými podřízenými. Společně se usídlí
na hradě Libušín, odkud Libuše předpověděla i založení a slávu
města Prahy, které se později stalo sídlem královského rodu
Přemyslovců. Po smrti Libuše přebírá vládu její manžel Přemysl,
s končícím matriarchátem však stoupá nespokojenost žen, které
nakonec vyvolají Dívčí válku.

Kdo by neznal pověst o kněžně Libuši…
A znáte děj opery Libuše?
I. jednání: Libušin soud. Velmožové Chrudoš a Šťáhlav se
neshodli o otcovo dědictví, jejich spor má rozhodnout kněžna
Libuše. Chrudoš požaduje všechno, Šťáhlav je připraven podrobit
se kněžninu verdiktu. Libuše určuje, že se dědictví rozdělí mezi
oba stejným dílem. Chrudoš to označí za slabošské rozhodnutí
a vyzývá ostatní, aby dosadili na knížecí trůn znovu muže. Libuše
je tímto dotčena, přesto se rozhodne, že si vybere budoucího
manžela a tím dá zemi znovu muže panovníka. Své posly vyšle za
svým milým Přemyslem do Stadic.
II. jednání. Krasava přiznává otci, že její láska k Chrudošovi
zapříčinila spor obou bratří. Chtěla vyprovokovat Chrudoše tím,
že předstírala náklonnost ke Šťáhlavovi. Otec jí odpouští, pokud
se jí povede spor bratří uklidnit. Do Stadic přijíždí poslové
z Vyšehradu. Přemysl, který zrovna vzpomínal na Libuši, je
překvapen jejich žádostí, ale vydává se za ní.
III. jednání: Libušin sňatek a Libušino proroctví. Libuše
vyslechne uklidňující zprávu o smíření bratří. Při slavnosti předá
Libuše trůn Přemyslovi, který žádá Chrudoše, aby se kněžně
omluvil. Ten tak učiní. Ve slavnostní chvíli dostává Libuše vidění
slavné budoucnosti českého národa, počínaje obrazem knížete
Břetislava, přes smyšleného moravského obránce proti Mongolům
Jaroslava ze Šternberka, Přemysla Otakara II., Elišky
Přemyslovny a Karla IV. až po husitské války a Jiřího z Poděbrad.
Další budoucnost Libuše nevidí, ale končí optimisticky
s předpovědí slavného překonání všech hrůz.
Beseda o tom, jaké úsilí museli vynaložit naši předci, kolik slz
a potu bylo prolito, aby se myšlenka skutečného samostatného
státu stala skutečností. Paní spisovatelka Dana Šimková začala
své vyprávění v dobách vlády Marie Terezie, jejíž reforma
povinného vzdělávání způsobila rozmach vzdělanosti, která
dala následně podnět ke vzniku vize na sebeurčení českého
národa. Doba národního obrození vytáhla z hlubin zapomnění
český jazyk, naši kulturu, divadlo, sport, tradice, zvyky, ….
a toto vše bylo jasným znamením, že český národ nezhyne.
Musela tudíž zaznít slavnostní fanfára z opery Libuše a její
závěrečná píseň. Bylo toho mnoho, co jsme se dozvěděli a čas
neuvěřitelně rychle utekl. Na závěr nám zazpívala všechny
sloky písně, jejíž první sloka se stala naší hymnou. Protože
studovala operní zpěv, byl to úžasný zážitek. Prohloupil, kdo
nepřišel.
mj

ŘÍJEN

2018

JEDEME DO DIVADLA
Vstupenky pod stromeček
OPERA BEDŘICHA SMETANY

LIBUŠE
Inscenačně nejnáročnější operu Bedřicha Smetany uvádí
Národní divadlo v Praze v hudebním nastudování
Jaroslava Kyzlinka u příležitosti 100. výročí vzniku
samostatného státu. Od roku 1883 je Národní divadlo
jediným divadlem, které má tuto slavnostní operu na
stálém repertoáru.

Neděle 12. května 2019
od 17 hodin
Cena 1200 Kč
Doprava ZDARMA
Zájemci se hlásí Renatě Matějovské
do 31. 10. 2018 na tel.: 739 041 345

Kněžna Libuše v závěru opery zpívá:

„Co dál? To mlha oku zahaluje
a mnoho skrývá zkalenému zraku,
tajemství hrozná - prokletí!
Však nechť se stane cokoli,
to cítím v nejhlubší svých ňader hloubi:
můj drahý národ český neskoná,
on pekla hrůzy slavně překoná! “
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Posvícení v českých zemích prý bývala slavena už od dob Přemyslovců.
Doba konání a posvícenské zvyky se v průběhu století ustálily a měnily
jen nepatrně. Do oslav posvícení výrazně zasáhl až v 18. století císař
Josef II.

z Třebichovic
do Sak
PRO DĚTI
V DOPROVODU
RODIČŮ
startujeme

17. 11. v 17 hodin
před Jednotou
Lampiony, teplé oblečení
s reflexními prvky
a dobrou náladu sebou!

ADVENT 2018

2018

POSVÍCENÍ

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

►

ŘÍJEN

◄

Letošní první adventní neděle připadá na 2. prosince.
My se stejně jako každý rok sejdeme pod naším vánočním
stromem a připijeme si na zdraví a kouzlo Vánoc.

POJĎTE S NÁMI DO BETLÉMA

Císař Josef II. se do učebnic zapsal hlavně zrušením nevolnictví
venkovského lidu v roce 1781. Ne všechny reformy císaře Josefa II. byly
ku prospěchu zemím českým. Josefovým ideálem byla jednotná
centralizovaná říše, proto zavedl němčinu jako jednotný vyučovací a úřední
jazyk. Dále Josef II. zrušil kláštery, o kterých nebyl přesvědčen, že jako
centra vzdělanosti mají předpoklady plnit požadavky státu, na druhé straně
nové kláštery a biskupství založil. Mimo zrušení nevolnictví Josef II. ulevil
venkovu od dalšího břemene, jímž bylo hoštění nezvaných hostů při
posvícení.
Host do domu, Bůh do domu
O posvícení byl pohoštěn každý, kdo přišel do domu. Pozváni byli příbuzní,
farář, kantor, kostelník. Přicházeli na hostinu i řemeslníci, kteří pro sedláky
pracovali. Na posvícení přišli nejen pozvaní hosté, ale posvícení využívali
nejen různí potulní vandráci, tuláci, žebráci, komedianti, opilci, pobudové,
ale také panští úředníci, holomci a služebnictvo ze zámků. Takže ke vsi,
kde se právě konalo posvícení, v neděli před polednem někdy táhlo celé
procesí hladových krků a mlsných jazyků. Nejdrzejší byli ti ze zámku.
Rozběhli se po vsi, vpadli do kuchyní a nečekali, až jim jídlo bude
nabídnuto nebo bude na stole, ale rovnou zamířili k pekáči a vybírali
nejlepší kusy pečeně a cpali koláče do kapes. A pokračovali do dalšího
stavení. O posvícení se dveře u sedláků „netrhly“. Příští neděli ti samí
nezvaní hosté obšťastnili svou návštěvou zas jinou ves.
Takové posvícení stálo spoustu mouky, telat, hus, kuřat, tuku, ovoce,
zeleniny, medu, dřeva na topení a jiných věcí, takže to sedláky, kteří jinak
po většinu roku se stravovali skromně a šetřili na posvícení, přivádělo na
mizinu. O tomto nešvaru, který se začal šířit po všech krajích, se dozvěděl
i císař Josef II. a rozhodl se v roce 1786 zasáhnout. Udělal to velmi chytře.
Zakázal různé termíny posvícení, stanovil pro celou monarchii jediný
termín posvícení, které dostalo název Císařské posvícení. Pro konání
tohoto posvícení určil třetí říjnovou neděli. Tím roztříštil bandy vyjídačů
vesnic, kteří si předtím z posvícení udělali téměř způsob obživy. Protože se
Císařské posvícení konalo po svátku sv. Havla, říkalo se mu také Havelské
posvícení.
Později, po zmírnění a úplném zrušení robotních povinností se vesnice
vracely k původním termínům posvícení, ale hodně měst a vesnic třetí
říjnovou neděli slaví Císařské posvícení. Bývaly vesnice v bohatších
krajích, kde se slavila obě posvícení; to původní i to podle císaře Josefa II.
V současnosti se sice na mnoha místech slaví, ale jedná se více o komerční
záležitost ve městech a větších vesnicích než o církevní a rodinnou slavnost.

KLUCI A HOLKY,
kteří si chtějí zahrát nějakou postavu
ve vánočním příběhu, nechť přijdou

v pondělí 29. 10.
v 18:30 do knihovny.
Rozdáme si role a potěšíme Ježíška.
Zdroj: http://rozhledy2010.blogspot.com/2015/10/cisarske-posviceni.html
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Z V E M E

T Ě

NA TITANIK
Milé děti, milí rodiče,
dobrodružná cesta se blíží. Titanik za nedlouho vypluje z přístavu,
a tak se musíme na plavbu pořádně připravit.
Nejprve si zajistíme palubní lístky. Aby bylo vše v pořádku, přihlaste
se na adrese: ikomarkova@seznam.cz nebo přímo v knihovně nebo
vyplňte kupón dole a odevzdejte vše nejpozději do konce
listopadu!
Potřebujeme důležité vybavení: reflexní vestu, baterku, karimatku,
spacák nebo deku /princezny na hrášku polštář/, nějaké jídlo a pití,
malý ručník, hygienické potřeby.

ŘÍJEN

2018

ŘÍJEN
Bioenergeticky říjen znamená stres žaludku z utracené
možnosti volného sběru plodů přírody, z nástupu chladu a tmy,
z obav o přežití zimy.
Jelikož většina lidí, stejně jako zvířata, takto podzim masově
podvědomě prožívá, je přirozenou reakcí organismu se
připravit, posílit, zajistit zásobami.
Existenční tíseň je intenzivní právě na podzim, mnohem více,
než v samotné zimě.
Podzim je proto období, kdy je zcela v souladu s organismem
se vydatně najíst (nikoliv v létě, kdy je grilovací sezóna
z praktických důvodů, o „all-inclusive“ dovolených už vůbec
nemluvě).

Dospělí se mohou také zúčastnit, mohou pomáhat jako asistenti.

V říjnu je důležité strávit nejen potravu, ale i myšlenky, jinak
zima bude krutá…

Tohle dobrodružství stojí zato! Paní spisovatelka Dana Šimková
oplývá silnou energií a důvtipem, takže se máme na co těšit.

Na brambory mají odborníci na výživu nejednotný názor,
v říjnu je však všichni až na výjimky podporují.

Děti přespí v kajutách v podpalubí (salónek OÚ - podlahové
vytápění), rodiče si je vyzvednou v sobotu dopoledne - bude ještě
upřesněno.

Síla přírody v říjnu mohutně
proudí do země, je pravý čas
výsadby dřevin.
Barvy října jsou nádherné…

NOČNÍ PLAVBA NA TITANIKU

Pusťte se v říjnu směle
do hostiny ☺
Martin Antušák

Vyplouváme v pátek
14. PROSINCE 2018 v 19:00
Ivona Komárková

VYPLŇ, VYSTŘIHNI , ODEVZDEJ DO KNIHOVNY

Neváhej, včas si zajisti palubní lístek,
aby ti Titanik neodplul
jméno, příjmení:

den a měsíc narození:

ODEVZDEJ NEJPOZDĚJI DO KONCE LI STOPADU!
Tvůj palubní lístek bude vystaven na jméno skutečného
cestujícího, který se narodil ve stejný den a měsíc jako ty.
Nalodíš se pod jeho jménem a budeš hrou sdílet i jeho osud.
Placená inzerce

