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Vážení a milí,
přijměte srdečné pozvání na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, který své
světlo rozlije do temnoty pochmurných
podzimních dní v sobotu 1. prosince.
Od 16 hodin bude pro Vás na malém
salonku připravena malá prodejní výstava
ručně vyráběných předmětů, od 16:30 pak
budete moci ochutnat vánoční pečivo,
popř. zakoupit za symbolickou cenu
nějaký ten mok na zahřátí. Úderem
17. hodiny zažehneme světla vánočního
stromu a vyslechneme krátkou adventní
mši konanou pod širým nebem.
Přestože řada z Vás je vůči božímu slovu
imunní, určitě jste alespoň v předvánočním čase někdy nějaký ten kostel
navštívili,
třeba
jen
prohlédnout
slavnostně vyzdobený interiér, nebo
vyslechnout tóny varhan.
Když vstoupíme do toho tajemného příšeří
kostelů a chrámů, aniž bychom věděli,
proč vlastně, vnímáme něco, co obvykle
nevidíme, co je jiné, co nedokážeme
popsat a co nás přesto oslovuje, co vnáší
do našeho života jinou informaci… Cosi
k nám promlouvá… Možná vznešenost
architektury a výtvarných děl, možná
promodlené ticho, anebo tušení důvěrné
blízkosti Neznámého? Krása má mnoho
podob a těžko ji můžeme definovat. Vždy
však poznáme, když na nás působí.
Krása je také touha po dokonalosti Celku,
který tušíme ve svém nitru. A v adventním
čase více, než kdykoli jindy.
Požehnané a pokojné adventní dny.
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 20. listopadu 2012
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE
KONANÉHO DNE 29. 10. 2012
USNESENÍ č. 3/7VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením
č. 4/2012.
USNESENÍ č. 4/7VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU č. 1/2012
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.
USNESENÍ č. 5/7VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE
PRODAT BYTOVÉ JEDNOTKY 13/1, 13/2, 13/3, 13/4
zapsané na LV 497 v obytné budově č.p. 13, stojící na pozemku
p. č. st. 224/2 včetně spoluvlastnických podílů k příslušným
pozemkům – p. č. st. 224/2 zápis LV 496, p. č. st. 224/3, p. č.
1273 oba zápis LV 10001, stávajícím nájemníkům dle
podmínek v něm uvedených. Záměr byl vyvěšen od 17. 9. 2012
do 29. 10. 2012.

Markéta Jehličková

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 26. listopadu 2012
od 18.15 hodin v kanceláři OÚ

276 210 Kč
276 210 Kč
312 210 Kč
312 210 Kč

Daň z prodeje bytových jednotek bude odvedena ze
stanovených cen.

Program zasedání:

1.

Rozpočtové opatření č. 5/2012

2.

Vydání změny č. 3 ÚP Třebichovice (penzion RP REAL s.r.o.)

USNESENÍ č. 6/7VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE
PRODAT BYTOVÉ JEDNOTKY 21/1, 21/2, 21/4 zapsané na
LV 501 v obytné budově č.p. 21, stojící na pozemku p. č. st.
224/1 včetně spoluvlastnických podílů k příslušným pozemkům
– p. č. st. 224/1 zápis LV 500, p. č. st. 224/3, p. č. 1273 oba
zápis LV 10001, stávajícím nájemníkům dle podmínek v něm
uvedených. Záměr byl vyvěšen od 17. 9. 2012 do 29. 10. 2012.

■■■■■■■■■■■■■

ZO Třebichovice stanovuje následující ceny bytových jednotek
včetně spoluvlastnických podílů takto:

v hotovosti v sídle OÚ
v těchto termínech:

Bytová jednotka č. 21/1 ............................. 233 813 Kč
Bytová jednotka č. 21/2 ............................. 233 813 Kč
Bytová jednotka č. 21/4 ............................. 264 021 Kč
Daň z prodeje bytových jednotek bude odvedena ze
stanovených cen.
USNESENÍ č. 7/7VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s ustanovením
inventarizační a likvidační komise ve složení: předsedkyně –
Marie Hanušová, členové Pavel Brejník a Mgr. Marie
Kalušová. Předsedkyně a členové inventarizační a likvidační
komise provedou inventarizaci majetku a závazků dle plánu
inventur vydaného starostkou obce. Inventarizace majetku a
závazků proběhne od 1. 11. 2012 do 21. 1. 2013 se stavem
zjišťování k 31. 12. 2012.

2012

Na veřejném zasedání byla mimo jiné schválena Obecně závazná
vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.
Přestože dotace obce na tuto činnost tvoří asi 30 % nákladů,
rozhodli zastupitelé, že pro rok 2013 nebudou navyšovat poplatek za
komunální odpad a i nadále bude obec odpadové hospodářství dotovat.
Sazba poplatku zůstává nezměněna a činí 500 Kč za osobu a rok.
Místní poplatek za komunální odpad bude i nadále placen ve dvou
splátkách, vždy do 31. 1. a do 30. 6. příslušného roku.
Až budete hradit v lednu poplatek za 1. pololetí roku 2013,
požádáme Vás o vyplnění formuláře, abychom splnili tzv. ohlašovací
povinnost.
Celé znění vyhlášky bylo vyvěšeno na úřední desce a je k dispozici
na webových stránkách obce, popř. v sídle OÚ.
Vzhledem k tomu, že cena za likvidaci odpadu bude nadále stoupat
a všichni bychom chtěli platit co nejméně, bylo na veřejném zasedání
diskutováno o možnosti, že bychom místo týdenního svozu objednali
v budoucnu 14denní svoz. Znamená to více a důsledněji třídit.
V průběhu roku 2013 bychom tedy měli nastavit odpadové hospodaření
tak, aby bylo reálné poplatek za odpad nezvyšovat, ale spíše ho snížit.
Další veřejné zasedání se dvěma body v programu se uskuteční 26.
11. v kanceláři OÚ. Schválíme další rozpočtové opatření, které je
vyvoláno financemi, které jsme obdrželi na realizaci voleb a v rámci
změny č. 3 územního plánu (změna využití území – penzion
společnosti RP Real s.r.o. za hřbitovem) vydáme změnu č. 3 ÚP.

ZO Třebichovice stanovuje následující ceny bytových jednotek
včetně spoluvlastnických podílů takto:

Bytová jednotka č. 13/1 .............................
Bytová jednotka č. 13/2 .............................
Bytová jednotka č. 13/3 .............................
Bytová jednotka č. 13/4 .............................

LISTOPAD

Od 3. do 12. prosince probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
za IV. Q 2012
Po
St
Po
St

3. 12. 2012
5. 12. 2012
10. 12. 2012
12. 12. 2012

vždy od 8:00 do 12:00
a od 18:00 do 20:00
Cena:
270 Kč/osoba/Q
Cena pro dlužníky: 338 Kč/osoba/Q*
* Dotace na stočné ve výši 20 % je poskytnuta pouze těm občanům, kteří
nemají vůči obcím nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě
splatnosti.
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3. 11. 2012 manželé Helena a Přemysl Pospíšilovi
oslavili zlatou svatbu – úctyhodných padesát let
společného života.
Od prosince bude každou středu knihovna otevřena
ve stejném čase jako obecní úřad.
Využijte jejích služeb, jsou tu opět knižní novinky!
Malá ochutnávka:

Dnes večer jsem se rozloučila
Michael Koryta
První kniha série Lincoln Perry
Moderní, originální variaci na klasické
detektivky drsné školy, svižný děj, sympatické
hrdiny a nečekané rozuzlení - to vše nabízí
překvapivě zralý debut Michaela Koryty.

Lesk rodu Borgiů
Henri Pigaillem
Rod Borgiů získal mimořádně nechvalnou
pověst a dodnes je s jeho jménem spjata řada
nešvarů tehdejší doby – od mravního úpadku
církve až po úkladné vraždy.

Králův dluh
Vlastimil Vondruška
Město Cheb půjčilo kdysi českému králi
Václavovi I. obrovské množství peněz a tyto
peníze jim České království stále dluží.
Správce královské pokladnice si však
pamatuje, že dluh byl splacen a existuje o tom
příslušná listina. Jenže nikdo ji nedokáže najít
a vzápětí kdosi správce královské pokladnice
zavraždí…

18 250 společných dnů, to není zas tak málo
na jeden lidský život. Zestárli spolu, vychovali dva syny,
stali se prarodiči pro 3 vnoučata.
438 000 hodin kráčejí ruku v ruce, zažívají stejně jako ostatní
radosti a starosti života. Za tu dobu vybudovali zázemí pro své
nejbližší. Věnují se svým koníčků a jeden druhému.
Každá společná chvíle je pro ně darem,
který jim přináší každý nový den.
Přejeme jim i za Obecní úřad ve Třebichovicích ještě mnoho
společných dnů, ve kterých se budou společně procházet
pohádkou jménem manželství.

Zprávy z našeho fotbalového oddílu
PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU
PRÁCI PRO FOTBAL V NAŠÍ OBCI
V 71 letech ukončil hráčskou i funkcionářskou činnost
pro fotbal v naší obci pan Jan Abrhám.
Za dlouholetou a obětavou práci mu děkujeme.
Do dalších let přeje hodně zdraví a spokojenosti
OÚ Třebichovice, fandové fotbalu, příznivci lyžování,
hráči a jménem celého SK Třebichovice předseda
Vladimír Javořík.

Padesát odstínů šedi
E. L. James
Strhující erotický román o temných touhách
v každém z nás…

Neděle jako stvořená pro vraždu
Zdena Frýbová
Napínavý román o komplikovaných vztazích v
rodině stavebního inženýra Antonína Rabase,
jeho manželky architektky Judity a jejich dvou
dospělých devěta-dvacetiletých synů-dvojčat,
Marcela a Luboše.

+ další nové knihy nabízí místní knihovna.
ZVEME VÁS K JEJÍ NÁVŠTĚVĚ.

Vážený pane Abrháme,
musím říci, že mě Váš nečekaný odchod ze třebichovického
fotbalu trochu rozesmutnil. Protože bydlím v těsné blízkosti
hřiště, měla jsem po dlouhá léta příležitost sledovat Váš zápal
pro věc, který se dnes jen tak nevidí.
Doufám, že se Vám podařilo svým entuziasmem nakazit co
největší počet hráčů, a že třebichovický fotbal nepadne, přežije
a zvítězí. Vaše stopa v něm zůstane nesmazatelně otisknuta.
Pane Abrháme, máte mé veliké díky. Držte se!
V hluboké úctě M. Jehličková
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B AROKNÍ KAPLE V S AKÁCH
Ten, kdo prochází naší vlastí s očima otevřenýma, nemůže si
nepovšimnout, že území Čech a Moravy je doslova poseto pomníky
křesťanské víry. Kromě kostelů, kaplí a zvoniček, může srdce
vnímavého poutníka potěšit velké množství drobné sakrální
architektury, působící téměř vždy podivuhodně v harmonickém sepětí
s krajinou.
Někdy v 18. století nevšední um nám neznámého, avšak velmi
zdatného stavitele, dal za vznik barokní kapli, stojící na návsi v osadě
Saky, tehdy pravděpodobně obklopené řadou dalších barokních staveb
hospodářského charakteru. Saky samy o sobě jsou velmi starou vsí,
o čemž svědčí nálezy úlomků keramiky ze 13. století, které byly
vyzdviženy ze dna šachtice, nalezené při rekonstrukci jednoho z domů
zde…
Osud tohoto kousku země je úzce spjat se šlechtickým rodem
Martiniců, kteří se významně zapsali do historie Českého království.
Smečenské panství měli v nepřetržitém držení od roku 1418 celých 500
let a ves Saky i Třebichovice k jejich panství střídavě také náležela.
Nemovitá kulturní památka – barokní kaple – tvoří přirozenou
dominantu osady Saky a svou existencí podtrhuje význam místa,
které bylo osídleno již ve 13. století
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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Společnost Středočeské vodárny, a.s.
vydala stanovisko k relaci Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál týkající
se situace ohledně kvality pitné vody ve vodárenské nádrži Klíčava.

Stanovisko Středočeských vodáren k situaci kolem
vodárenské nádrže Klíčava
Dne 23. září 2012 bylo zjištěno, že do jednoho z drobných
přítoků do vodní nádrže Klíčava neznámý pachatel vhodil pytle,
které mimo jiné obsahovaly pesticid Atrazin. Prvotní znečištění
na místě bylo odborně zlikvidováno firmou Dekonta, a.s. Část
pesticidu se bohužel dostala do potoka. První vlna znečištění se
zachytila v rybníku Klíčava, z kterého je postupně vyřeďována a
natéká v nízkých koncentracích do vodní nádrže Klíčava.
Díky rychlé reakci vodoprávního úřadu Rakovník však uniklé
množství nepředstavuje z hlediska výroby pitné vody závažný
problém. Situaci i nadále pravidelně monitoruje Povodí Vltavy,
s.p. Koncentrace Atrazinu ve vodní nádrži se nikdy ani
nepřiblížily k hygienickému limitu. Atrazin se ve vodě
odebírané pro výrobu pitné vody nevyskytoval, ani
nevyskytuje. Voda je odebírána cca 14 metrů pod hladinou a
Atrazin se drží v horních vrstvách vodní hladiny. V případě
nátoku kontaminované vody do úpravny je úpravna vybavena
technologií pro jeho odstranění.

KVALITA VYROBENÉ VODY NEBYLA A NENÍ
TOUTO SITUACÍ NIJAK OHROŽENA.

DALŠÍ KRÁDEŽ

V září byla zahájena rekonstrukce a sanace objektu, jejíž první
etapa, spočívající v odstranění vnitřních i vnějších omítek, střešní
krytiny, snížení terénu na původní úroveň, výměně rozpadlých kamenů
zdiva, atd., byla za dohledu památkářů ukončena.
Byl objeven původní schod, starší cihlová dlažba v pískovém loži
pod teracovou podlahou, která byla také sejmuta.
Ze zápisu kontrolního dne vyplynul požadavek pracovníků NPÚ na
odstranění všech stromů v okruhu 35 metrů od kaple.
Nešťastná výsadby kdysi tak populárních bříz způsobila, že kořeny
stromů prorostly až pod základy kaple a narušují její stabilitu. Obecní
úřad zahájil správní řízení ve věci pokácení stromů dle požadavku
památkářů.
Druhá etapa opravy a sanace bude následovat na jaře 2013,
po vyschnutí zdiva.
Projekt je financován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím
Státního zemědělského intervenčního fondu s vazbou na cíl 3 – ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova Strategického plánu Leader MAS
Přemyslovské střední Čechy.
mj

NE BE Z PE ČN É PŘ E K Á Ž KY VE VO Z O VCE
Upozorňujeme na nebezpečné jednání neznámé osoby nebo
osob, které ohrožují svým jednáním zdraví a majetek řidičů
projíždějících po silnici ze Pcher do Sak.
Minulý týden byla třikrát v čase okolo oběda příčně zatarasena silnice
pneumatikami a nábytkem. Zátaras je vždy vytvořen v nepřehledném
místě za zátočinou u Podhájku nebo pod školou. Zátaras je vždy
navršen tak, že ho nelze objet a řidič je nucen opustit své vozidlo a
zátaras rozebrat a odstranit. Pokud řidič nestihne dobrzdit, tak dojde k
nemalé škodě na majetku, ale i zdraví. Toto jednání nepovažuji za
klukovinu, ale úmysl někomu ublížit nebo někoho poškodit. Buďte
opatrní!
Lukáš Hora

Obecnímu úřadu byla minulý týden nahlášena
další krádež. Tentokrát se zatím neznámí
pachatelé vloupali do dílny a garáže domu č.p.
112 naproti bytovkám a odcizili odtud nářadí
nemalé hodnoty.
Obecní úřad vstoupil do kontaktu s firmou
provozující ostrahu obcí a nechá si předložit
nabídku na monitorování bezpečnosti v naší obci,
která je u nás stále víc a víc ohrožována ze stran
osob,
které
neprovozujíc
žádnou
legální
výdělečnou činnost, jsou nuceni si na své
živobytí shánět prostředky krádežemi.
Slušní a poctiví lidé, kteří si na svůj chléb
těžce vydělávají, jsou nuceni z toho mála ještě
odkrojit a investovat do zabezpečovacích prvků.
Pokud vím, je zde již řada nemovitostí, které
jsou napojeny na pult centrální ostrahy a v
případě vniknutí do takto zabezpečených objektů,
je
okamžitě
vysláno
zásahové
vozidlo.
Dojezdovou vzdálenost lze překonat během
několika málo minut a je zde velká šance, že
zloděj bude chycen při činu. Už aby to bylo!
Prosíme všechny občany, aby ve vlastním
zájmu nezůstávali vůči těmto útokům lhostejní a
vše podezřelé hlásili na Policii ve Slaném. Přímá
linka je 974 873 811. Také OÚ eviduje veškeré
krádeže a ničení majetku, aby ve spolupráci
s PČR napomohl odchycení pachatelů.
Je jenom na nás, zda se necháme okrádat, zda
necháme prostor pro takovou činnost otevřený.
Pokud máte konstruktivní nápady, sem s nimi.
Děkujeme.

M. Jehličková
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CHRAŇTE NAŠE LESY

Na cestě za
hřbitovem se
začala
vysazovat alej.

V pátek 2. listopadu 2012 byl zaznamenán další útok na
třebichovický les za hřbitovem. Dva muži v zeleném
s pilou v zavazadlovém prostoru osobního automobilu Octavia
stříbrné barvy SPZ 2SF3281 se potulovali lesem. Díky
ostražitosti pana Ježka, který má nemovitost v osadě
Chvojinka, byli pánové zastaveni s dotazem, co zde hledají. Prý
jsou ze společnosti SOLITERA a hledají hajného, neboť zde
mají kácet les. Pan Ježek oba pány z lesa vyprovodil, neboť
tento les není určen ke kácení!

Jako první byla
vysazena
třímetrová lípa.
Vlastnoručně ji
do země zasadil
Martin Antušák
se synem.

Kontaktovala jsem společnost SOLITERA, která se zabývá
těžbou dřeva, zda vyslala své zaměstnance do Třebichovic
kácet les.
Zástupci dřevařské společnosti mne ubezpečili, že nic
takového svým zaměstnancům nenakázali, a že nejsme první,
kdo jim takovou otázku pokládá. S muži v zeleném, kteří se
vydávají za jejich zaměstnance, mají velmi špatné zkušenosti a
to zejména na Kladensku, kde dochází dle jejich statistik k
největším ztrátám dřeva. Policie ve Švermově má ve svých
záznamech celou složku např. jistého pana Tůmy, který
podniká v oblasti „prodeje“ dřeva, které ovšem získává za
použití velmi nekalých praktik.
Protože žádný z vlastníků lesních pozemků zde, ať už Obec
Třebichovice, RP Real, ani ostatní soukromí vlastníci neměli
ponětí o tom, že by sem někoho vyslali kácet, jednalo se o
černé těžaře, kteří si mapovali terén a byli nemile vyrušeni…
Celý případ byl nahlášen Policii ČR a náležitě
zaprotokolován. Zároveň bylo s PČR Slaný sjednáno, že bude
naší obci věnovat do budoucna větší pozornost a při výjezdech
policejních hlídek zaměří svou pozornost také na
neoprávněnou těžbu dřeva na pozemcích nacházejících se
v k.ú. Třebichovice a Saky.
Proto bych Vás ráda požádala, pokud se stanete svědky
jakékoli události, kde budou figurovat neznámí muži s pilou
(a nemusí být ani v zeleném), abyste neprodleně nahlásili svoje
podezření přímo na Policii nebo na OÚ. Jediná povolená těžba
se odehrává na Vinařické horce, je pod kontrolou
Středočeského kraje, který tuto přírodní památku dle Plánu
obnovy spravuje. Nicméně v současné době, dle sdělení firmy,
která kácení pro kraj provádí, nebudou letos káceny vzrostlé
stromy, pouze se odklízí již poražené stromy, které napadaly na
drážní těleso pod horkou.
Ohledně kácení dřevin na pozemku p.č. 1175 v k.ú.
Třebichovice za hřbitovem (známý jako třešňovka), kde
z kraje letošního roku došlo k neoprávněnému kácení, ke
kterému byla také přivolána Česká inspekce životního
prostředí, důrazně upozorňujeme, že byl ČIŽP vydán zákaz
škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin na tomto pozemku.
Inspekce uložila majiteli pozemku RP Real a Obci Třebichovice,
aby zajistili, že případné třetí osoby nebudou v uvedené
činnosti pokračovat.
Ze strany obce bylo území zabezpečeno zákazovou
značkou, bude instalována závora a obyvatelé Chvojinek
v rámci dobrovolně prováděné ostrahy celého lesa vyvíjejí
maximální součinnost s OÚ. Že se jedná o velmi důslednou
ochranu lesa, nás přístup obyvatel osady Chvojinky opět
přesvědčil. Patří jim za to naše velké díky!
M. Jehličková

2012

Stalo se tak
16. 10. 2012.
Dnes už tam
lípa nestojí!
Neuvěřitelné!
Přesto
skutečné…

Černému těžaři, který bezostyšně kácí bez povolení stromy na
drážním tělese vedoucím okolo osady Saky, bych chtěla vzkázat, že
ač pod rouškou tmy takto činí, je hloupé si myslet, že o něm nevíme.
Vloni nám plenil akáty v sacké rokli, kde stopa po pneumatikách
jeho vozu byla velmi čitelná a tudíž i identifikovatelná. Letos, toto
auto již nemaje, plení dál. Zvuk pily se rozléhá také v dopoledních
hodinách a tak jsem Policii ČR ve Slaném požádala, aby při svých
výjezdech do Sak věnovala tomuto protizákonnému konání
zvýšenou pozornost.

Pohled z balónu na les mezi mezi Smečnem, Hrdlívem
a obcí Třebichovice, který je neustále vystavován
nájezdům dřeva chtivých jedinců. Podaří se uchránit ho?

HONY 2012
24. 11.

hon v Třebichovicích

2. 12.

hon v Hrdlívě

15. 12.

hon v Hrdlívě

22. 12.

hon v Pcherách

30. 12.

naháňka v Třebichovicích

STRANA
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POZVÁNKY
SILVESTR 2012

Do 30. listopadu si můžete zajistit místo zaplacením
350 Kč u pí Jakešové.
Máme zprávy, že již projevili zájem i přespolní zájemci
o tuto akci. Každopádně vstupné po termínu bude
rovných 400 Kč.

STALO

TURISTÉ
První listopadovou sobotu jsme opět zahájili naše procházky po okolí.
Bylo krásné slunečné počasí, jen škoda, že o tuto akci není velký
zájem. Vyrážíme vždy v sobotu ve 13 hodin.
SVATOMARTINSKÉ PIVO
Druhý víkend v listopadu se v místním pohostinství točilo
svatomartinské 13° pivo. Nevím, zda to bylo zájmem o ochutnávku,
nebo již druhým vítězstvím našeho fotbalového mužstva, ale opět
bylo skoro do posledního místečka plno.

R OZSVÍCENÍ

Kateřina Pečená

VÁNOČNÍHO STROMU

Výherci říjnové soutěže pro děti do 12 let jsou:
Ellenka a Ondra Divokých (6 let), Ondra Svoboda (5 let),
Adámek Petřík (3 roky), Kristýnka Kalušová (7 let)
a Rozárka Dragounová (6 let).
Děkujeme všem dětem za jejich správné odpovědi
i krásně namalovaná jablíčka.

sobota 1. prosince 2012 od 16:00
u budovy OÚ, na salonku

▼▼▼▼▼▼▼
ODSTŘIHNI, VYPLŇ A ODEVZDEJ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
(listopad 2012)

M IKULÁŠSKÁ NADÍLKA
středa 5. prosince se soumrakem
bude letos probíhat „tradičním“ způsobem. To
znamená, že neproběhne jako každým rokem na
sále, ale všechny postavy budou chodit za dětmi
přímo domů. Pokud máte zájem o jejich návštěvu,
zaregistrujte se u pí Dáši Jakešové v místním
obchodě COOP, nebo volejte OÚ 312 672 216 a
objednejte návštěvu telefonicky.

M IKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
sobota 8. prosince od 20:00
se skupinou IKAROS ■ tombola ■ vstupné 70 Kč

SE

Všichni, kteří se chtěli pobavit při hudbě a tanci, přišli na další
posvícenskou zábavu. Účast byla velká a máme radost, že kromě
místních obyvatel jsme mohli tentokráte přivítat i velké množství
přespolních kulturních fanoušků.
Následně na tuto akci v pondělí navazovala rovněž tradiční „pánská“
akce tzv. pěkná hodinka. I na této akci se sešel velký počet účastníků
a to rekordních 34, což asi dlouho na této akci nikdo nepamatuje.
Jsem nesmírně ráda, že se konečně zase lidé chtějí společně bavit.

sobota 1. prosince 2012 od 13:00

Rozsvícení vánoční stromku bude provázeno
prodejem svařeného vína 10 Kč za kelímek, pro
děti bude připraveno také malé občerstvení.
Doufáme, že se nás sejde velký počet, abychom si
společně mohli zazpívat koledy.
Dále jsme pozvali šikovné dámy ze Mšece, které
Vám nabídnou k odkupu své ručně vyrobené
domácí doplňky, šperky apod. Tato akce bude
probíhat od 16 hodin na malém salónku OÚ.

ZADÁNÍ:
Oranžové šaty, od jejího táty.
Vlasy v barvě zeleně, líbí se i Heleně.
Štíhlá jako proutek,
v zahradě jí stačí koutek.
Na podzim jde do sklepa,
ne já nejsem popleta.
Pochutnat si na ní zkus
a dej si jí velký kus.
Je to ona, je to tak!
.... co Ti bystří zrak.
ODPOVĚĎ:

INZERCE Í INZERCE Í INZERCE Í INZERCE Í INZERCE

►►►Věnuji za odvoz starší
zachovalý nábytek – obývací
stěna, různé skříňky světlé,
2 válendy, 1 ks se zdravotní
matrací, šatní skříně.

Jméno:

...........................................
...........................................

Prohlídka možná po dohodě na telefonu 728 553 108.
Dále levně prodám carvingové lyže, vázání a lyžařské
boty vel. 39, běžky.

2012

TRADIČNÍ ŘÍJNOVÉ AKCE

A DVENTNÍ ČAROVÁNÍ
Zdobení adventních věnců proběhne na malém
salónku OÚ. Máme opět připraveno malé
občerstvení a výhru pro vítěze nejkrásnějšího
věnce.

LISTOPAD

Věk:

........................

▼▼▼
Žádáme
občany,
aby se
ve dnech
inverze zcela
zdrželi pálení
ohňů.

▼▼▼
Ty, kdo topí
pevným
palivem,
důrazně
nabádáme, aby
ve svých kotlích
pálili pouze to,
co je pálit
povoleno.
Mrkněte do
návodů…
Děkujeme!

