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ROČNÍK XVIII

MIKULÁŠ K VÁM DOMŮ

čtvrtek 5. prosince
mezi 17. a 19. hodinou
Ve čtvrtek navštíví naši vísku Mikuláš s čertem a andělem.
Pokud byste takovou návštěvu uvítali i Vy u Vás doma,
neváhejte, napište na mail: petriscak@trebichovice.cz
nebo volejte či pošlete SMS na telefon 7777 55555.
Nadílku pro děti můžete předat Mikulášovi
před návštěvou u Vás doma.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

7. 12. od 16:30 na sále
JAK PŘEDAT DÁRKY?
Zabalené, jmenovkou označené balíčky
VČETNĚ UVEDENÍ VĚKU DÍTĚTE
budeme letos nosit
v pátek 6. 12. od 18 do 20 nebo
v sobotu 7. 12. od 10 do 11 na malý salónek OÚ.
Nejdříve budou rozdány balíčky těm nejmenším dětem,
ti starší přijdou na řadu později.
Balíčky odevzdané před nadílkou budou předány jako poslední.

Sál otevřen od 16:00, v 16:30 začínáme!

Uzávěrka tohoto čísla: 17. listopadu 2019
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: Luboš (a Katka) Pečených,
Iveta Loudová (a Honza),
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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Čipování psů ve Třebichovicích

až do 27. listopadu 2019 probíhá
Ve čtvrtek 21. 11.
od 16 hodin
v budově OÚ,
v přízemí, v bývalé
čekárně u lékařky.
Platí jen pro
objednané!!!

VÝBĚR STOČNÉHO
v hotovosti v sídle OÚ
středa
pondělí
středa

20. 11.
25. 11.
27. 11.

8 – 12

15 – 17

8 – 12

18 – 20

8 – 12

15 – 17

Platby v hotovosti lze provádět jen
v uvedených dnech a hodinách.

POZOR! POZOR!

V HOSPŮDCE
VŠEM, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM
OSLAVIT KONEC LETOŠNÍHO
ROKU A ZAČÁTEK NOVÉHO!
Pospěšte si zakoupit závaznou místenku
v hodnotě 300 Kč na osobu a to do 23. 11. 2019.
K mání bude buď v sídle OÚ v úředních hodinách
nebo přímo v pohostinství Případov u obsluhy.
Tato akce se bude konat pouze v případě
dostatečného zájmu. Minimální počet osob musí
dosáhnout 20 nadšenců, kteří se rádi pobaví
v kruhu přátel a sousedů. Zaplacená částka za
místenku je vratná pouze v případě zrušení
akce!!!
V případě potřeby získáte bližší info u Katky
Pečené. Doufám, že to bude jedna z akcí, které se
povedou a budeme na ni dlouho vzpomínat.
KP

S I L V E S T R

V případě úhrady bezhotovostním převodem posílejte platby na
účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením
identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa).

SPLATNOST LETOŠNÍ
ÚHRADY ZA STOČNÉ JE
30. 11. 2019

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 25. listopadu 2019
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání

2.

Rozpočtové opatření č. 9/2019 a 10/2019

3.

OZV 3-2019 poplatky ze psů

4.

Smlouva s ČEZ Distribuce – čp.38

5.

Smlouva s ČEZ Distribuce – budoucí
smlouva o zřízení VB

6.

Úprava výše nájmů v obecních bytech od
roku 2020 do 2023

7.

Vyhotovení Zprávy o uplatňování
územního plánu

8.

Účast obce v dražbě

9.

Stanovení inventarizační komise

10. Tříkrálová sbírka
11. Různé
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MUDr. Mazancová
oznamuje ukončení
provozu své ordinace
ke dni 30. listopadu 2019.
Klienti paní doktorky se musí zaregistrovat
u jiného praktického lékaře.
Nový praktický lékař si pak vyžádá
zdravotní dokumentaci.

Obec Třebichovice tímto děkuje paní doktorce
Mazancové za desítky let práce, které věnovala
svým pacientům a přes všechna zdravotní
protivenství, která jí po celou dobu sužovala,
upřednostňovala zdraví svých pacientů.
Přejeme paní doktorce brzké uzdravení a
mnoho krásných let zaslouženého odpočinku.

Informace
o přerušení
dodávky
elektřiny
TŘEBICHOVICE
dne 29. 11. 2019
od 7:30 do 15:30
plánovaná odstávka č. 110060681576

část obce Třebichovice:
č. p.: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 19, 22, 27, 47, 48, 49, 50,
55, 56, 57, 60, 61, 66, 75, 76, 83, 87, 88, 90, 95, 98,
100, 104, 105, 125, 138, 145, 147, 153, 173, 176,
178, 195, 450/29,
parc. č. 450/26, parc. č. 463, č. par. 450/25
Bližší informace také na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

LISTOPAD 2019

Oznamujeme občanům, že přes zimní období,
tj. do posledního březnového dne roku 2020
je umístěn v areálu bývalé vodárny v Sakách

kontejner na BIOODPAD.

Po dohodě s pracovníky obce vám bude areál zpřístupněn
a vy budete mít možnost zbavit se bioodpadu.

Co by nemělo v kronice naší obce chybět
Prosím o příspěvky a názory občanů naší obce, které by měly být
zaznamenány v kronice obce za rok 2019. Jde o obecné zhodnocení
života nejen v obci, ale i v republice a ve světě. Z čeho máte radost,
co se třeba nepovedlo, co se změnilo, co vás trápí. Své náměty
posílejte na níže uvedený mail. Děkuje Ivona Komárková, kronikářka.

knihovna@trebichovice.cz
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Řešení problémů s obtěžováním kouřem ze spalování paliv
Zákon o ochraně ovzduší a další legislativní předpisy ČR poskytují občanům možnosti, jak se bránit obtěžování
kouřem způsobeným spalováním materiálů, ať se jedná o paliva v kotlích či topidlech (kamna, krby) či biomasy
v otevřených ohništích, nebo nelegální spalování odpadů.
Skutečnosti – shrnutí

Kdo to kontroluje?

Prosinec 2016

Ke kontrole a vymáhání příslušných ustanovení
zákonů, pokud se jedná o zdroje do 300 kW
jmenovitého tepelného příkonu, jsou oprávněny
obce s rozšířenou působností. V případě podání
stížností se tedy obracejte na místně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností
(Magistrát města Kladna, Odbor životního
prostředí). Tento úřad má možnost zjistit objektivní
stav provozování těchto zdrojů, a to i s využitím
možností provedení kontroly kotle či topidla v
obydlí, přičemž v případech, kdy je to účelné, může
odebrat i vzorky popela pro prokázání případného
spalování odpadu. Dále si může obecní úřad
vyžádat doklad o provedení kontroly technického
stavu a provozu, udělovat sankce za porušení
zákonných povinností či ukládat nápravná opatření
ke zlepšení stávajícího stavu.

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle §17 odst. 1, písm. h) je
povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva, které slouží pro vytvoření
a přenos tepla pro teplovodní soustavu, provádět jednou za tři roky
kontrolu technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení.
Podle § 41 odst. 15 měla první kontrola technického stavu a provozu zdroje
podle § 17 odst. 1 písm. h) proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016.

Leden 2017
Počínaje dnem 1. 1. 2017 jsou majitelé nemovitostí, kde se topí tuhými palivy,
povinni na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností předložit
doklad o provedení kontroly technického stavu kotle na tuhá paliva. Kdo
doklad nepředloží, hrozí mu pokuta.
Všechny potřebné kontakty na servisní techniky v našem okolí a další
informace naleznete na webu: Asociace podniků topenářské techniky
http://aptt.cz/

Leden 2018
Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy.
Budou se smět prodávat již jen kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností
alespoň 82 %). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit i po roce 2022!!!

Září 2022
Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit jen v kotlích
3. emisní třídy a vyšší (účinnost kotle musí být alespoň 73 %). Kdo bude
po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat pokutu. Stejně tak bude
hrozit pokuta za topení nevyhovujícími palivy (odpadky, kaly atd.).

Tmavost kouře se měří pouze Ringelmanovou
stupnicí tmavosti kouře, fotografie samy o sobě
nemohou sloužit jako důkaz, lze je totiž upravovat,
a proto mají jen informační hodnotu.

Pan ministr k tomu dodává

Leták pro vašeho souseda, který neumí topit
Paragrafy jsou jistě cestou, kudy se lze
ubírat, podat stížnost je vaším právem.
Nicméně se domnívám, že zcela
zásadní je vytvoření celospolečenské
nálady, která většinově neakceptuje
čmoudící komíny. V obci musí být
společensky nepřijatelné topit
špatně. Ti, co čmoudí a znepříjemňují
život ostatním, si musí svoje
vyslechnout především od svých
sousedů. Na webu obce je ke stažení
leták, který klidně dejte svému
sousedovi do schránky. Nebojte se
ozvat. A držte se pravidla: Top tak, jak
chceš, aby topil Tvůj soused!
Mj

„Vždycky před kontrolou musí být dáno důvodné,
opakované podezření na porušení zákona
o ochraně ovzduší – např., že někdo v kotli spaluje
odpad, nevhodné palivo apod. Musí přijít napřed
písemné upozornění od úřadu, kde bude majitel
kotle upozorněn na své možné nezákonné chování
a co z toho může plynout za důsledky, tedy možná
kontrola ze strany úřadu apod. Samotná kontrola je
ale až krajním řešením a má především odradit od
nezákonného chování notorické čmoudily, kteří
dlouhodobě otravují mnohdy rakovinotvornými
látkami ovzduší svým sousedům i celé obci.
Kontrola navíc bude probíhat striktně dle
kontrolního řádu. Úředníci budou mít přístup
výhradně ke spalovacímu zdroji, jeho příslušenství
a palivu, nikam jinam v domě samozřejmě chodit
nebudou,“ upozorňuje ministr Brabec.

Bližší informace: https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste#reseni_problemu
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stanovilo cenu vody pro rok 2020
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. budou investovat do nových zdrojů vody
a obnovy infrastruktury
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém zasedání 24. října 2019
stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2020 na 105,- Kč včetně DPH za 1 metr kubický vody. VKM
tak získá navíc na nutné investice 90 milionů Kč ročně. Pro občany bude zvýšení ceny znamenat v průměru
1 Kč denně v ceně vodného a stočného za každého odběratele navíc.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že vedení
VKM musí řešit nedostatek pitné vody a havarijní stav
na několika místech vodovodní soustavy. „Pokud
bychom okamžitě nezačali investovat, mohlo by se brzy
stát, že na řadě míst lidem z kohoutků voda nepoteče,“
vysvětluje předseda představenstva VKM Radek
Větrovec. Kritickou situaci jednoznačně potvrdil přehled
nezbytných investic, které si vyžádalo nově zvolené
představenstvo společnosti. „Řešení není možné dále
odkládat. Cena vodného a stočného se nezvyšovala od
roku 2015, což bohužel brzdilo financování obnovy
kriticky ohrožených částí vodárenské soustavy,“ dodává.
Primárním úkolem společnosti je zajistit dostatečné
množství pitné vody. Vývoj posledních let ukazuje, že
zejména v letních měsících spotřeba převyšuje kapacitu
stávajících vodních zdrojů. Proto VKM v letošním roce
nakoupilo i více než 5 milionů litrů vody denně z pražské
vodárenské soustavy. Pro zajištění dodávek vody z Prahy
je ale zapotřebí rekonstruovat dříve téměř nevyužívaný
přivaděč z pražského vodojemu Kopanina, čerpací stanici
v Hostouni i vlastní vodojem Kopanina. Technický stav
těchto objektů totiž neumožňuje trvalý odběr vody.

„Náklady na tyto rekonstrukce se sice budou pohybovat
ve stamilionech korun, ale VKM nemá jiné řešení.
Variantou by sice bylo čerpání podzemní vody z nových
pramenišť v okresech Mělník a Mladá Boleslav, které ale
komplikuje platná legislativa – zajištění veškerých
povolení a následnou stavební realizaci nelze zvládnout
dříve než za osm až dvanáct let,“ říká Radek Větrovec.
Druhým zásadním úkolem VKM vedle zajištění vody je
obnova vodárenské soustavy. Ředitel Josef Živnůstek
upozorňuje na nutnost bezodkladné obnovy vybraných
přivaděčů a vodárenských objektů, zejména zařízení
u Obříství, které přivádí vodu z Mělnické Vrutice pro
celou oblast Kladenska, ale i Kralup nad Vltavou,
Odolenou Vodu a desítky dalších obcí. „Za současné
situace bychom nebyli schopni vyřešit hrozící havárii
a zajistit adekvátní zásobování obyvatel. Nemůžeme
riskovat situaci, kdy v obcích a městech nepoteče týdny
voda. Ale jen toto jediné místo představuje investici více
než 100 miliónů korun,“ dodává.

OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2020
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 24. 10. 2019 Vám oznamujeme,
že s účinností od 1. 1. 2020 se mění ceny vodného a stočného pro rok 2020 takto:

cena v Kč/m3 pro období 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020
bez DPH

včetně DPH 15 %

vodné

52,30

60,15

stočné

39,00

celkem

91,30

cena v Kč/m3 pro období 1. 5. 2020 - 31. 12. 2020
bez DPH

včetně DPH 10 %

vodné

54,85

60,34

44,85

stočné

40,60

44,66

105,00

celkem

95,45

105,00

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného.
U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s. budou tyto ceny účtovány od 1. 1. 2020.
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Spolek přátel Smečna a širého okolí zapůjčil naší obci výstavu, jejíž téma zní:

HISTORIE A PAMÁTKY OBCÍ OKOLÍ SMEČNA
- Hradečna, Ledec, Přelíce, Hrdlíva, Třebichovic a Svinařova.
Prohlédnout si jí můžete až do Mikuláše v prostorách obecního úřadu. Obec Třebichovice byla svého času součástí smečenského
panství, a tak nebude na škodu, podívat se do společné historie … A začít můžeme rovnou ve Smečně…

SMEČNO A MARTINICO VÉ
Původ Smečna, menší zemědělské obce nedaleko Slaného, sahá do
středověku – do období druhé fáze kolonizace, která znamenala
rozšiřování osídleného území a kultivaci dosud neobdělávané půdy.

Díky svému právním postavení měla Muncifaj řadu povinnosti vůči své
vrchnosti. Podrobnější údaje se dozvídáme z urbáře, pocházejícího
z roku 1567: Z celkového počtu 311 osedlých (to je základní jednotka
pro výpočet peněžních daní) na martinickém panstvích jich bylo ve
městě 34 a z celkového počtu 22 lokalit měla Muncifaj nejvíce robotních
povinností - 59 dní v roce. Nejčastěji šlo o zemědělské práce, dále
o speciální robotu z vody, to je povinnost zásobovat vrchnost vodou
a později pomoc při kladení vodovodního potrubí.
V důsledku hospodářského podnikání Martiniců byl ve městě založen
pivovar. Podle údajů z počátku 17. století k pivovaru příslušely
pomocné budovy, například sladovna, bečvárna a další. Všechny
suroviny potřebné k výrobě se pěstovaly na panství. Pivo se vařívalo
ječné a bílé. Při jeho zpracovávání se používala voda vedená
vodovodním potrubím z kašny.

Smečenský zámek, 1860

www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kladno/Smecno/Smecno_-_zamek/Default.aspx

První písemně doložená zmínka pochází z roku 1252, kdy jí držel
vladyka Boleslav ze Smečna.
Zvratem v hegemonii pozemkových držav drobných vlastníků je rok
1416, kdy část smečenské tvrze koupil Markvart z Martinic.
Martinicové pocházeli z Voticka, avšak v českých dějinách jsou trvale
spjati právě se Smečnem, jehož další rozvoj je nutno vnímat zejména
v souvislosti s vývojem celého martinického panství…
V období husitské revoluce se rod Martiniců společensky, hospodářsky
i ideově teprve vylupoval ze své skořápky, a tak jednoznačný příklon ke
straně husitské nebo katolické ještě není zřejmý.
Markvartův syn Bořita povznesl Martinice mezi přední panské rody
v Čechách, čehož dosáhl svým uplatněním ve vysokých královských
úřadech. Byl totiž dvorní maršálem, hofmistrem královny Johany,
doprovázel Zdeňka Lva z Rožmitálu na cestě po Evropě, …
Vysoké postavení mu zároveň zajistilo i rozmnožení statků. V oblasti
ideové byl Bořita katolík, ačkoliv se podílel na uskutečňování politiky
Jiřího z Poděbrad. Pro jeho zásluhy užívali potomci Bořitovo jméno
jako rodové.

Pivovar na dobové pohlednici
Muncifajský pivovar zásoboval 31 vrchnostenských krčem. Vedle
pivovarnictví se ve městě rozvíjelo i zelinářství, v zámecké zahradě byly
tři malé rybníky.
Hospodářský rozmach města dosáhl vrcholu za Jaroslava Bořity. Byl
známý nekompromisní rekatolizací, kterou prováděl na svém panství.
Roku 1602 nařídil všem nekatolíkům změnu náboženství. Kdo
nepřistoupil dobrovolně, byl donucen tvrdou rukou Martinice. Pro
posílení katolických pozic dal roku 1605 se souhlasem arcibiskupa
povýšit muncifajskou faru na děkanství. V lednu v 1612 odňal městu
všechna práva a výsady, které mu navrátil až po provedení rekatolizace.

Bořitův syn Hynek se zasloužil roku 1510 o povýšení Smečna na
městečko. Městečku byl udělen znak, mohlo pořádat týdenní trhy, mělo
hrdelní právo a zároveň se přejmenovalo na Muncifaj. Název pochází
zřejmě z latinského Mons fagi – Buková hora. Název Smečna zůstal
vyhrazen tvrzi a přilehlému areálu.

Další rekatolizační snahy Jaroslava Bořity přerušila třicetiletá válka,
která přinesla Muncifaji i celému panství pohromu, jejíž následky se
dařilo odstraňovat velmi obtížně. Město platilo daň své geografické
poloze – všechny útoky, ať už saské nebo švédské, směřující ze severu
ku Praze, procházely tímto územím. Běžně je drancovali a olupovali
císařská vojska, a proto není divu, že na konci války zůstal v Muncifaji
a v okolních 26 vsích pouze 191 hospodář.

25. prosince 1515 si městečko polepšilo a stalo se městem. S tím
souviselo i vylepšení erbu – lvi dostali zlatou korunu a zlatou zbroj.

Jakoby válečné útrapy nestačily, nastoupil roku 1649 do města další
nepřítel – mor.

Muncifaj bylo poddanské město s obdobnými právy jako města
královská. Mělo hradby a smělo pečetit červeným voskem, s výjimkou
účasti na zemském sněmu. Soudně se město obracelo ke Slanému.

Roku 1650 byla Muncifaji potvrzena veškerá dřívější privilegia, která
vzala za své roku 1639 při velkém požáru založeném Švédy. Oheň zničil
celou radnici i s městským archivem.
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Poválečná obnova probíhala velice pomalu, pro nedostatek pracovních sil
docházelo k utužování nevolnictví, které vedlo ještě k většímu
zbídačování poddaných, z nichž řada řešila situaci dezercemi. Útěky
smečenských nevolníků byly častým jevem až do 30. let 18. století.
V přibližně stejné době začala vrchnost s poněmčováním muncifajského
obyvatelstva.
Koncem 18. století došlo ke změně vrchnosti. Po smrti posledního
Martinice Františka Karla roku 1789, se provdala jeho dcera za Karla
Josefa z Clamu.

LISTOPAD 2019

Po celé 19. století se budovala v blízkosti Smečna rozvětvená
dopravní síť, a to jak silniční, tak železniční. Podnikavý kavalír
Jindřich hrabě Clam-Martinic dokončil úzkokolejnou dráhu
vedoucí ze Smečna a Šternberka do Slaného v délce 15 km, která
spojovala rozličné panské podniky, jako cukrovar, pivovar, uhelný důl
atd. a sloužila také pro dopravu řepy z polí do cukrovaru. Asi největší
slávu zažila dráha v roce 1913, kdy se po ní svezl následník trůnu
František Ferdinand D’Este. Na zámek ve Smečně tehdy zavítal na
hraběcí hon.

Majestátem z roku 1792 bylo povoleno užívat spojený erb i predikát
Clam-Martinic.
Staronoví vlastníci ovládali panství až do začátku dvacátých let
20. století.
Po zrušení dědiční správy roku 1849 byla pravomoc vrchnostenských
úředníků přenesena na okresní úřady.
Po roce 1850 náležela Muncifaj, kterou spravovali volení zástupci v čele
se starostou, trvale už pod politický a berní okres Slaný. Na žádost
městské rady bylo městu roku 1882 vráceno původní jméno Smečno.
Stejně jako před třicetiletou válkou spočívalo tehdy těžiště smečenské
výroby v zemědělství. Ačkoli město leží na nepříliš úrodné vyvýšenině,
pěstovala se v blízkém okolí hlavně pšenice a od třetiny 18. století
především cukrová řepa.
Roku 1786 byla objevena ložiska rašeliny u Rynholce a Kačice. Rašelina
se používala jako palivo. Těžba byla zastavena v 90. letech, protože
objevené uhelné sloje poskytovaly mnohem výhřevnější surovinu.
Smečno patřilo do oblasti takzvaných slánských malodolů. Těžní jámy se
nacházely u Jemník, Litovic, Neprobylic, Blahotic a Jedomělic.
Clam-Martinicové vlastnili zpočátku 3 doly, ale roku 1800 v okolí
Smečna a u Slaného jim patřilo již 9 šachet.
Ve stejném roce byly otevřeny lázně Šternberk, jejichž rozkvět trval přes
100 let. Léčba spočívala v pití minerální vody, koupelích a procházkách
parkem. Lázně navštívil mimo jiné František Palacký, Miroslav Tyrš,
Josef Jungmann a poslední čtyři týdny svého života zde trávil po návratu
z Brixenu Karel Havlíček Borovský. Úpadek lázní nastal po válce, když
Šternberk vytlačily léčebně účinnější Poděbrady.

Nákladní vlak dráhy v čele se čtyřnápravovou lokomotivou
firmy Krauss z Lince
https://www.smecno-mesto.cz/uzkokolejka/d-1420

Rok 1918 zdvihl vlnu antipatie vůči aristokracii, přestože řada
šlechtických rodů podporovala úsilí českých vlastenců o samostatnost
v rámci habsburské monarchie, nehledě na to, že mnoho šlechtických
rodin bylo hnacím motorem hospodářské prosperity a zemědělských
reforem, z nichž těžil především český venkov.
Šlechtické tituly a řády zrušil zákon, který Národní shromáždění
přijalo jako jeden z prvních zákonů nového Československa. Nad
Smečnem se objevila temná mračna… Dovolím si opsat část článku
z časopisu Respekt, kde se píše toto:
„Rodina rychle nakládala zavazadla do kočáru, mnoho jich ovšem
nebylo. Stihla sbalit jen nejnutnější osobní věci – nábytek, umělecké
sbírky, rodinný archiv a cennosti, to vše zůstalo v útrobách
středočeského zámku Smečno. Bylo totiž proč spěchat. Dav vesničanů
s holemi v rukou shromážděný na nádvoří působil zlověstně, a tak
letitý poslanec rakouské říšské rady a ministerský předseda císařské
vlády Jindřich Clam-Martinic rychle usadil své malé děti. Když kočár
míjel shromáždění, snesla se na kabinu vozu ohlušující kanonáda ran
a nadávek. Kočí pobídl koně a vůz ostře vyrazil směrem k rakouským
hranicím. Už nikdy se neměl vrátit.“
Zdroj: https://www.respekt.cz/tydenik/2010/43/vyhnani-z-raje

Vila Bellevue na dobové pohlednici
Znak udělený Smečnu králem Vladislavem Jagellonským
při povýšení na městečko v roce 1510 a polepšený týmž
panovníkem při povýšení na město v roce 1515. Ve znaku
se spatřují v červeném poli dvě bílá lekna (leknínové listy),
spojená dole pěti kořeny a držená po stranách dvěma
korunovanými lvy.

Dnes Smečno upoutá návštěvníky zejména hodnotným souborem
staveb české renesance – zámkem a kostelem Nejsvětější Trojice, jež
společně tvoří výraznou pohledovou dominantu v okolní zvlněné
krajině. Budova zámku sloužila v minulosti tělesně postiženým dětem,
v období budování socialismu zámek využívali horničtí učňové.
V současné době je veřejnosti přístupný pouze park, neboť vnitřní
prostory zámku slouží pro potřeby domova pro osoby se zdravotním
postižením. Vlastníkem zámku je Středočeský kraj.
Znak obce Třebichovice připomíná figurální
kompozici erbu dvou leken pánů z Martinic, k jejichž
panství Smečno se Třebichovice a Saky v minulosti
počítaly. Bledule jarní (Leucojum vernum) je
chráněnou rostlinou nacházející se v přírodní
památce Třebichovická olšinka v katastru obce.

Zdroje: Při psaní článku jsem se inspirovala především starými výstřižky z novin, které tvoří obrazovou součást kronik na obci, čerpala jsem z internetových stránek
Spolku přátel Smečna, občas zavítala na stránky spolku pro záchranu Ledec (PROLEDCE) a města Smečna. Ostatní odkazy jsou uvedeny v textu. Laskavého čtenáře
prosím za prominutí, pokud najde v textu nějakou nepřesnost.
M. Jehličková
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PĚKNÁ HODINKA 28. 10. 2019
FOTO Luboš Pečený

Pěkná očima mužů
Dne 28. 10. 2019 jsme se sešli na čistě pánské
akci "Pěkná". Letos to vyšlo parádně, protože
byl svátek a tím se nás sešlo hodně, 32 mužů
to je pěkný výsledek. Pěknou jsme jako vždy
zahájili minutou ticha za naše kamarády, co už
s námi nemůžou slavit.
Potom se rozjela zábava na plno. Pivo teklo
proudem, tentokrát se ochutnával i řezaný
Bernard, moc nám chutnal. Po obvyklé
skladbě "kdo se kdy narodil" následoval obřad
přivítání nových členů do Případovského
gangu. Letos to byli pánové Radek Duda a Jan
Škoda. Oba dva si skvěle zapádlovali a užili si
osvěžující koupel.
Poté došlo i na perfektně připravený ovar s již
tradičním křenem "Případovská smrt".
K ochutnávce jsme měli na stole mnoho
laskomin a tradičních pokrmů, včetně již
legendárního kýble naložené zeleniny Zdenka
Líruse.
Celou dobu nám k tomu hrála živá muzika
oblíbené lidové písně. Po dvanácté hodině se
k nám přidalo i několik žen a oslavu jsme
dotáhli až do pozdních nočních hodin.
Protože reakce na tuto akci byli veskrze
pozitivní, tak zvoláním "čí je Pěkná – NAŠE"
vás zvu na další "Pěknou" konanou v příštím
jubilejním roce 2020.
Luboš Pečený

A co na to dámy?
Děkujeme pánům, že nám umožnili krásné
pozdější odpoledne se zábavou až do
večerních hodin. Společně jsme se rozvlnili
v rytmu hudby, zazpívali si a musím
poděkovat za to, jak se o nás všichni starali. Za
dámy, které se letos také zúčastnily, dávám
jedničku a doufám, že se stejně, ne-li lépe
pobavíme na "dámském MDŽ". Těším se na
všechny, co mají rádi dobrou muziku a umí se
spolu skvěle pobavit.
Katka Pečená
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ODHALENÍ KŘÍŽE 28. 10. 2019
FOTO Milan Petriščák (další foto na webu obce)

Den vzniku Československého státu si někteří občané
zpříjemnili vycházkou do Sak. A dobře udělali! Toho
krásného slunného odpoledne došlo k odhalení
znovuvztyčeného kříže. Jak jsme v minulém čísle
informovali a při odhalení kříže si opětovně připomněli,
kdysi tu již kříž stál. Píše o tom sacký kronikář pan Bartík.
Podle jeho záznamů došlo roku 1858 k vysazení 4 lip
a v roce 1885 k postavení dřevěného kříže.
V minulosti se tudy ubírala procesí poutníků a koruny lip
jim poskytovaly vhodné místo pro krátký odpočinek. Toto
poutní místo se však neváže jen k církevně uznávaným
světcům, přestože tudy procesí k poctě svaté Anny
v minulosti putovala.
My bychom rádi umocnili kouzlo tohoto místa tím, že
vzdáme hold zde rostoucím lípám a jako poctu jejich
houževnatosti, vnitřní síle a dlouhověkosti, všemu co lidem
dává jejich dřevo, květy i listy, odhalíme kříž, který je
zdoben lipovými listy s květy a navěky bude připomínat
těm, co přijdou po nás, že zde 28. října LP 2019 hrstka
poutníků obnovila zaniklou tradici poutních míst v našich
končinách.
O slavnostní odhalení kříže jsme požádali našeho pana
kováře Standu Rovného, který strávil desítky hodin práce
při kování kříže. A to bez nároku na honorář. Pan kovář se
s námi podělil o své vzpomínky a vazby k tomuto místu.
Zavlála i česká vlajka a následným zasazením čtvrté lípy za
vydatné pomoci našich nejmenších, jsme takto oslavili náš
státní svátek. K tomu se pil lipový čaj slazený květovým
medem.
mj
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POKRAČOVÁNÍ
TÁBOROVÝCH VÝLETŮ

PRVNÍ DRAKIÁDA
ZA NÁMI

FOTO Iveta Loudová (další foto na webu obce)

FOTO Milan Petriščák (další foto na webu obce)

V neděli 10. 11. se sešlo celkem 13 výletníků, aby se
společně vydalo na výlet do Brdců a na Vysoký vrch.

Drakiádu jsme plánovali dopředu několik týdnů a po celou
dobu doufali, že počasí nám bude přát.

Samozřejmě
jsme
nemohli vyrazit bez
dostatku
zásob.
Občerstvení u Horníků
bylo otevřené, a tak
jsme naplnili baťůžky
a vyrazili busem směr
Unhošť-Amerika a dál
do lesa.

Dětí a dospěláků přišlo nad očekávání, do poslední chvilky
jsme mysleli, že kvůli bezvětří nepřijde nikdo, ale
třebichovičtí nezklamali. Sice děti létaly víc než draci, ale
myslím, že byly spokojené. V kotlíku jsme pro děti vařili
čaj a v popelu pekli brambory.

Počasí nám přálo,
nepršelo
a
občas
vysvitlo i sluníčko.
Prošli jsme se krásnou
procházkou
lesem,
proběhl sběr borůvek i limonáda v Hospůdce U Netopýra.
Na Vysoký vrch jsme nakonec nestihli dojít, ale byli jsme
od cíle jen kousek. Zpět jsme jeli z Malých Kyšic, směr
Kladno a Svinařov.
Domů jsme se vraceli ze Svinařova pěšky už za tmy. Na své
si tedy přišli i odvážlivci, kteří se vydali společně po
dvojicích do Třebichovic☺. Podle našeho měření jsme se
nachodili 12 km.
Výlet se vydařil, i když se neobešel zcela beze ztrát - jeden
zapomenutý baťůžek a jedny rozpadlé botky.
Všem děkujeme za fajn den a těšíme se na příště!!
(Samozřejmě velké díky patří Adrianě H., „kuchařce Nině“
a všem kdo pomáhali!!!)
Iveta a Honza L.

Děti si odnesly malé dárečky, protože letos byly všechny
děti VÍTĚZOVÉ!
Klára a Iveta
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OSUDOVÉ OSMIČKY

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

FOTO Petr Svoboda

FOTO Milan Petriščák (další foto na webu obce)

Data končící osmičkou jsou vzhledem k událostem českých dějin
často považována za "osudová". Nejčastěji bývají "osudové
osmičky" zmiňovány v souvislosti s dvacátým stoletím. Roky
1918, 1938, 1948 nebo 1968 byly pro náš stát přelomové.

Již několik let pořádá obec 17. listopadu lampionový průvod pro
naše nejmenší. Cesta temnou krajinou osvícená lampiony končí
v Sakách, kde se k nám přidají děcka ze Sak, a společně pak
opékáme buřty.

Jak ale říká historik a ředitel Sládečkova muzea PhDr. Zdeněk
Kuchyňka, po osudových osmičkách přicházejí neméně osudové
devítky. A tak do číselné řady můžeme přidat roky 1988 a 1989.
Události, které se zapsaly do osudů české kotliny, a jak je na
Kladensku a Slánsku lidé prožívali, popsal ve velice zajímavé
besedě, doplněné množstvím obrazového materiálu.

Tentokrát jsme díky paní Šárce měli možnost ochutnat také
výborné domácí sirupy mnoha příchutí, které všem moc chutnaly.
K dispozici bylo i červené svařené víno. Díky moc za příjemnou
prezentaci.
mj

Díky Milanovi Petriščákovi jsme mohli shlédnout závěrem
autentické filmové záběry, které on sám natáčel na studentské
demonstraci 17. listopadu 1989. Ta se z Albertova přesunula na
vyšehradský Slavín, kde studenti u hrobu K. H. Máchy zapalovali
svíčky a následně se průvod vydal na Václavské náměstí. Tady ale
Milanovi došly baterky u kamery, ale pokračování příběhu už
známe všichni. Ke shlédnutí je záznam na Milanově FB.
mj

VAŘENÍ TAK
TROCHU JINAK
CHCETE NA VLASTNÍ OČI VIDĚT A NA VLASTNÍ JAZYK
OCHUTNAT JÍDLO PŘIPRAVENÉ POMOCÍ
NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ?
STAČÍ SE OHLÁSIT ZASLÁNÍM SMS SE SVÝM JMÉNEM A SLOGANEM
CHCI TO VIDĚT NA TELEFON STAROSTKY 724 862 549
A REZERVOVAT SI TAK MÍSTO

V MALÉM SALONKU OÚ V NEDĚLI 24. 11. V 15:30
Vstup zdarma. Nejedná se o prodejní akci.
Pouze a jen využíváme možnosti seznámit se s něčím novým
a nechat se inspirovat …. a ochutnat zdravě připravené jídlo.

Kdo má zájem o kontakt, kdo by chtěl zakoupit
lahodný sirup, může volat Šárku Tůmovou
776 057 166
nebo koukněte na
http://www.produkty-vladimir.cz/
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PRAVĚKÁ REVOLUCE
Slavíme 30té výročí Sametové revoluce, ta však nebyla jediná, nebyla první
na světě. V listopadovém čísle si povíme o tak zvané Neolitické revoluci.
V předchozích číslech jsme si vyprávěli o tak zvaném Paleolitu, neboli Starší
době kamenné. Je zajímavé třeba vědět, že tato doba zatím zabrala 99 %
období lidských dějin (proto navrhuji všemu dalšímu věnovat maximálně 1 %
času jako něčemu „nepodstatnému“).
Pro studijní typy… dobou Starší kamennou označujeme období, od kdy
se člověk zručný poprvé naučil užívat nástrojů, a končí s poslední dobou
ledovou. Klimaticky je pro toto období typické střídání dob ledových
a meziledových. V době meziledové žijeme i my nyní…Obživou v době
Starší kamenné byl lov a sběr přírodních plodů, hlíz a zrn divokých trav.
Mezi Starší a Mladší dobou kamennou se umísťuje období, které se nazývá
Neolitickou revolucí. Revolucí proto, že se radikálně změnil způsob obživy
lidí, kteří sice lovili dál, ale podílem na jídelníčku převážilo maso zvířat
chovaných, a obilovin pěstovaných nad sbíranými.
Domnívám se, že název revoluce není adekvátní, co se týče časového
charakteru a výbušnosti dění… ochočení zvířat, ovládnutí jejich chovu,
zorání stepí a niv, a ovládnutí pěstování obilí jistě sebralo tolik času, že nikdo
by tak dlouho v revolučním patosu nevydržel. Revolucí se tak nazývá díky
opravdu radikální změně stylu života a myšlení lidí.
Koho nám v tomto období předci ochočili? Byly to ovce, kozy a krávy. A co
zasadili? Pšenici, ječmen, oves, žito, proso, mák, hrách, čočku, boby, a len.
Čtenáře musím ale zarmoutit, nic z toho se nepodařilo v Třebichovicích, ani
v České kotlině. Toto dění probíhalo na území dnešních zemí Palestiny,
Sýrie, Turecka, Íránu a Iráku, někdy se tato oblast nazývá „Úrodný půlměsíc“.
Až posléze (po staletích, tehdy nikdo nikam nespěchal) skupiny lidí
ovládajících nové „technologie“ přicházely přes Balkán i do našich
zeměpisných šířek, a začali se zde mísit s místními lovci a sběrači.
Kdo komu kradl ženské přemýšlím, pomozte mi a napovězte
(pokračování příště)
Martin Antušák

ISS Facility Services přijme
ÚKLIDOVÉHO PRACOVNÍKA/CI V KLADNĚ
Náplň práce:

ruční a strojové mytí
(haly/kanceláře/zázemí)
Požadujeme:
spolehlivost, samostatnost
a manuální zručnost
Možnosti spolupráce: krátký/dlouhý týden nebo Po – Pá
nebo jen víkendy, pravidelná výplata vždy
do 15. dne v následujícím měsíci.
Mzda 95 – 105 Kč/h.
Více informací na telefonickém čísle p. Banická, tel: 770 157 029

ISS Facility Services přijme
PRACOVNÍK LIKVIDACE/MANIPULAČNÍ
TECHNIK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Náplň práce:

Sběr a svoz odpadu v areálu klienta – VZV
(výhodou) případně zaškolíme, třídění, obsluha
zařízení – lis, drtič plastu, příprava odpadu k
expedici, svazování, balení, nakládání.
Požadujeme: pozitivní přístup k práci, časovou flexibilitu
(dvousměnný provoz, 12/h směny).
Nabízíme:
práce na HPP, mzdu 125 Kč/h+ příplatky dle
zákoníku práce (práce o víkendu a v noci),
dotované závodní stravování - menu za 14 Kč
a další benefity. Pracoviště ul. Billundská, Kladno,
Česká Republika.
Více informací na telefonickém čísle p. Banická tel: 770 157 029
Placená inzerce

