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Uctění památky padlých

OZNÁMENÍ O PŘISTAVENÍ PUTOVNÍHO
KONTEJNERU NA ELEKTROODP AD

pondělí 6. 5. – středa 8. 5. 2013 za OÚ
Do přistaveného kontejneru můžete odkládat:
Velké spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky, elektronické sporáky,
mikrovlnné trouby …
Malé spotřebiče – vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky,
fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí strojky, kuchyňské roboty,
rychlovarné konvice …
Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické
nůžky na živý plot, vrtačky, brusky, řezačky, akušroubováky …

Do kontejneru nepatří: televize, rádia, PC a monitory!!!

V pondělí 6. května 2013 si položením
květin na hroby padlých za druhé světové
války připomeneme památku těch, kteří se
radosti z osvobození nedožili.
V 18:00 položíme květiny na hrob pana
Bohuslava Pelce, který má pomník
u budovy obecního úřadu.
Poté se vydáme na místní hřbitov, kde
spolu s hrdlívskými kolegy z obecního
úřadu položíme květiny na hroby
válečných hrdinů a k památníku
postavenému na počest padlých vojínů
v prvé světové válce.
Co vše se tehdy v květnových dnech roku
1945 u nás odehrálo, si můžete přečíst
uvnitř čísla. Autentické zážitky pamětníka
pana Aloise Cé vypovídají nejen o
událostech, ale také o atmosféře, která
ovládla těch několik dní, které přinesly
třebichovickým občanům svobodu.
Markéta Jehličková
OBECNÍ ÚŘAD BUDE PO DOBU NEMOCI

do 26. 4. 2013
UZAVŘEN.
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INFORMACE Z OÚ

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 29. dubna 2013
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Rozpočtové opatření č. 3/2013
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 149/4
(přípojka NN pro RD v ulici za OÚ)
4. Zvolení zástupce obce na valnou hromadu VKM,
a.s.
5. Schválení Dodatku č. 1 ke Stanovám Svazku obcí
TSH (rozšíření působnosti členské schůze o
schvalování roční účetní závěrky)
6. Různé
- Diskuze
Žádáme o účast všechny níže uvedené žadatele
o změnu využití území v rámci změny
č. 2 územního plánu:
Fejfar P., Fejfarová Vl., Kohoutová V., Dundr J.,
Kudrnovská J., Glas J., Květoňová E., Eberl Š.,
Janků D., Muller J., Hora L.
Po skončení veřejného zasedání vám bude poskytnuta
informace týkající se Vašich žádostí.
Děkujeme.
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Veselé Velikonoce ve Třebichovicích…
Ovšem jak pro koho! Řada občanů byla vyloženě
znechucena tím, co tady předváděla odrostlejší mládež.
Přestože mnoho z nich má v kapse již řadu let občanský
průkaz, někteří dokonce překročili věk plnoletosti, jejich
chování a vystupování vyvolává poslední dobou otázku,
zda by neměla být prověřena jejich svéprávnost…
O Velikonoční neděli se po Třebichovicích potulovala
skupinka tvořená z místních mladíků, jejichž oblíbeným
místem se stal dům čp. 23. Ten je dlouhou dobu opuštěný
a tak není divu, že láká k návštěvám.
Sváteční nálada podložená alkoholem a nějakým jistě
kvalitním fetem vyvrcholila ničením cizího majetku. Co se
děje v takto omámených hlavičkách mládenců, lze jen
těžko pochopit. Nedokázali to vysvětlit ani přivolané
hlídce policie, která dva z nich zatkla a tito, vážení rodiče,
nebyli doma proto, že přenocovali na záchytce. Asi se vám
doma nepochlubili, ale mají na krku škodu, která
převyšuje 5 tisíc…
Obci Třebichovice tito a další výtečníci způsobili škodu na
budově restaurace, kde se odvážně naváželi do pana
hostinského a snad s ním i chtěli měřit své společné síly.
Restaurace je majetkem obce, tudíž je zcela logické, že
obec bude požadovat náhradu způsobené škody.
Přestože jsem chlapcům vzkazovala, aby se dostavili na
úřad a domluvili se s obcí, jakým způsobem napraví to, co
poničili, nepřišel ani jeden z nich. Je to ten správný
okamžik, kdy je lepší se schovat za máminy sukně, než se
zachovat jako chlap.
Další škoda vznikne obci při konzervaci poničené budovy,
na kterou se vrhli jako smyslů zbavení. Vymlácená okna,
sklo až na silnici, prokopnuté plechy, vyvrácené dveře, …
vše bylo na náklady obce odklizeno a po dohodě s policií a
stavebním úřadem byl přivolán statik. Ten vypracuje
zprávu o poškození a zajištění budovy a opět na náklady
obce bude budova zakonzervována.
mj

Prořez stromů v parku
a u kapličky, jaro 2013

Oznámení o výsledcích poptávkového řízení
na výběr dodavatele stavby
„Nové napojení č.p. 21 a č.p. 13 na splaškovou kanalizaci
Třebichovice“
Nejvýhodnější cenovou nabídku podala z celkem 5 oslovených firem
společnost AQUA GAS THERM, s.r.o.
Práce budou provedeny za příznivého počasí někdy počátkem května.
Žádáme obyvatele domů, aby do konce dubna vyklidili vše, co mají za
domy v místech, kde budou prováděny výkopové práce. Dbejte, prosím,
beze zbytku pokynů pana Uhlíka, který bude práce řídit. Děkujeme.

Oznámení o zahájení stavby
„Hrdlív posílení vedení NN pro čp. 1, 15 a 9“
Od května do června bude probíhat pokládka kabelů nízkého napětí pro
obyvatele Chvojinek. Stavbou bude dotčena cesta za hřbitovem a úvozová
cesta do Chvojinek. Stavbu provádí ENERGON Dobříš, s.r.o.
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TŘ EBICHOV IC E – KV ĚTEN 1945
Před několika lety vyšlo ve třebichovickém zpravodaji vzpomínání pana Aloise Cé na jaro roku 1945, na květnové dny
osvobození. Protože řada z nás tyto okamžiky nepamatuje, nemáme k nim tak hluboký vztah jako ti, kteří válku prožili a pro
které je to vzpomínka stále živá. Závěrem svého vzpomínání pan Alois Cé tehdy uvedl:

„Na den, kdy jsem já i moji spoluobčané spatřili poprvé osvoboditele, příslušníky Rudé armády do nejdelší smrti
nezapomenu. Byl to den, jako bychom se znovu narodili.“
Pojďme tedy společně zavzpomínat a připomenout si atmosféru květnových dní před 68 lety, jak ji tehdy někteří občané
prožívali. Možná pak lépe pochopíme výše uvedenou citaci…
mj
V ovzduší bylo cítit, že se blíží konec války.
Asi dva měsíce před jejím koncem se udál nad Vinařickou horou
letecký souboj mezi německým letounem a anglickým kotlářem.
Německý letoun byl sestřelen a spadl poblíž obce Kačice.
Na jaře roku 1945 byli do obce dovezeni tzv. národní hosté. To byli
lidé, kteří prchali před Rudou armádou z obsazených území. Tito
lidé byli přívrženci fašistů. Ubytováni byli v místní škole.
Cihelnu Němci používali jako skladiště zbraní. V jednotlivých
komorách cihelny byly uskladněny pro případ použití například
pancéřové pěstě, granáty, miny, letecké bomby a drobné střelivo pro
pušky a kulomety.
Když začalo Pražské povstání, byly utvořeny skupiny mužů, kteří
procházeli obcí a sledovali, co se děje v místní cihelně. Jejich
stanoviště bylo v hostinci u Dragounů. Bylo rozhodnuto odzbrojit
hlídkující ostrahu cihelny. Toto se uskutečnilo pomocí nákladního
auta a kulometu, který byl vymontován ze sestřeleného německého
letounu. Díky tomuto kulometu se Němci vzdali. Později ovšem bylo
zjištěno, že vlastně kulomet nebyl střelby schopný. Vojáci byli zajati
a předáni do Slaného. V té době p. Bernklau, který v cihelně bydlel
již před válkou, odstranil všechny nástrahy a rozbušky připravené k
vyhození skladiště do vzduchu, kdyby byli Němci přepadeni.
Tímto způsobem bylo získáno mnoho zbraní a munice pro bojující
Prahu, která volala rozhlasem o pomoc. Byl vypraven celý vlak
všech druhů zbraní, které v cihelně byly. Vlak bez úhony dojel až do
Prahy.
Velitelské stanoviště, které bylo v hostinci u Dragounů, se
přestěhovalo do cihelny a velitelem se stal občan Jan Pastyřík. Odtud
pak byly vysílány všechny hlídky. Já jsem byl přidělen jako spojka u
skupiny Podubecký, Placata a Šulc. K další skupině pak byl přidělen
jako spojka Luboš Pokorný. Oba jsme na kolech objížděli jednotlivé
skupiny a podávali zprávy na velitelské stanoviště.
7. května přišla zpráva z obce Hrdlív, že jsou zde němečtí vojáci,
kteří mají za úkol obsadit znovu třebichovickou cihelnu a odpálit ji.
Proto se u místního hřbitova utvořila skupina. Ve skupině byli
partyzán Šafránek, Dundr Jiří, Karel Suchý, Jaroslav Štochl a dále
několik občanů sousedních obcí. Přijíždějící fašisté byli u hřbitova
zastaveni. Zde se strhla velká bitka.
V té době jsem dostal za úkol přenést bednu s granáty ke hřbitovu.
Šel jsem tedy přes Rovina. Ovšem než jsem ke hřbitovu došel, bylo
po boji. Potkal jsem se s Karlem Suchým, který byl zraněn a hlásil,
že Němci byli zastřeleni. Zde padli i další bojovníci, kteří mají na
hřbitově hroby. Partyzán Šafránek, vojín RA Tukov. Sanita
odvezla dalšího člověka, který měl poraněné nohy do nemocnice.
Požádal mě, abych mu přinesl výložky zastřelených fašistů. Toto
jsem provedl. Mrtví fašisté byli pohřbeni ve škarpě u hřbitova. Po
určité době se dostavil také pan Bernklau a identifikoval Němce s
tím, že se jedná o ty, kteří hlídali cihelnu. Bylo zjištěno, že jeden z
fašistů utekl. Německé auto odvezl do obce pan Čejka.
Druhý den (8. května) hlídka p. Podubecký a Placata zjistila, že
kolem obce Pchery projíždějí vojenská auta. Jednalo se o německou
kolonu, která později projížděla naší obcí. Ve všech obcích kudy
kolona projížděla, hlásily místní rozhlasy, aby občané nekladli
koloně žádný odpor. Před kolonou byli hnáni občané jako živé štíty a
museli křičet, aby na kolonu nikdo nestřílel. Kolona projížděla směr
Smečno.

Když kolona dojela ke škole, národní hosté ji zastavili a po delším
vyjednávání nastoupili na auta. Během nastupování národních
hostů se objevil u školy p. Pelc ze Svinařova, přišel z cihelny.
Byl ozbrojen a důstojník z kolony ho okamžitě zastřelil. Pomník
má u bývalé školy. Někteří občané po koloně stříleli, jako
například p. Chupík. Toto počínání občanů bylo velmi
nebezpečné, neboť fašisté byli schopni se mstít. Přesto za obcí
pod Smečnem byl zastřelen německý motocyklista. Vojáci jej
naložili na auto a pokračovali. Tento motocykl sebrali občané
Kotek a Gregora a jeli do obce. Vzhledem k tomu, že si nasadili i
německé helmy, mohli skončit špatně. Lidé je považovali za
Němce.
Občané, kteří doprovázeli z donucení kolonu, byli propuštěni až u
obce Drnek.
Další den 9. května se po obci roznesla fáma, že jede další kolona
fašistů, která se blíží k naší obci. Jaké ovšem bylo překvapení plné
radosti a slzí, když se zjistilo, že projíždí Rudá armáda. Všichni
jsme je radostně vítali. Občané dávali vojákům jídlo a pití. Mezi
vítajícími občany snad nebyl nikdo, kdo by neměl v očích slzy.
Byl to nejslavnější den v našem životě. To jsme věděli, že válka
definitivně skončí. Několik nás mladých naskákalo na auta RA a
jelo s nimi pomoci bojující Praze. Cesta vedla přes Vinařice, důl
Mayrau, Švermov, Kladno, nádraží Výhybka, Hostivice – Praha.
Dojeli jsme až do Prahy. Po cestě se ještě bojovalo. Viděl jsem i
padlé vojáky RA. U Výstaviště bylo stanoviště, kde partyzáni
předkládali dokumenty, ke které skupině patří. Z tohoto místa pak
odcházeli do jednotlivých německých bytů a přiváděli zatčené
Němce na shromaždiště.
Mezi několika občany z Třebichovic byl také pan Šulc, který se
představil jako partyzán a vymohl si, aby byl osobním autem
odvezen. Pro mě v autě již místo nebylo. Skočil jsem na nárazník
a takto jsem se dostal domů. Řidič ani nevěděl, že má na
nárazníku černého pasažéra.
Hlavní skupina, která projížděla naší obcí, dojela do Prahy.
V dalších dnech pak do naší obce přišli vojáci RA s dojnicemi,
dále pak s velkým stádem koní, které zde bylo několik dní. Naší
obcí i nadále projížděly kolony vojsk.
Řada našich občanů ve svých bytech ubytovala příslušníky RA.
V hostinci u Skučků byla na počest Rudé armády uspořádána
taneční zábava. Na místním hřišti fotbalové utkání místních
sportovců proti příslušníkům RA.
V místní cihelně ještě pokračovalo střežení zbytku zbraní a
nábojů. Ovšem staly se zde i smutné zážitky. Někteří
nezodpovědní strážci si pohrávali s granáty, které házeli do vodní
nádrže naproti u mlýna. Stalo se, že jeden takový nezodpovědný
hlídač odjistil granát, ale nestačil jej odhodit a granát mu způsobil
smrtelné zranění.
Toto, co zde uvádím, jsou skutečnosti, které jsem prožil jednak
před vlastním osvobozením naší vlasti Rudou armádou a dále pak
přímo události, které jsem prožíval při osvobozování.
Alois Cé, 2005
Poznámka: RA = Rudá Armáda
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O NAŠEM HŘBITOVĚ
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BESEDA S POLICIÍ

Až do roku 1923 byli mrtví z naší vesnice pochováváni ve
Pcherách. Cesta od nás do Pcher byla dosti vzdálená
a neschůdná, zejména v dobách, kdy do Sak vedla jen
úvozová cesta. Pro nemajetné občany bylo dosti obtížné
a nákladné takový pohřeb vypravit. Nejhůře se tak dělo v zimě,
kdy cesty byly zaváty sněhem, nebo v době tání, kdy byly plné
bláta. Často se stávalo, že pohřební průvod v zimní době
musel se ubírati pro neschůdnost cest z Třebichovic přes
Vinařice do Pcher. To pak spouštěli zemřelého za šera do
hrobu a hudebníci neviděli na noty. Tyto všechny okolnosti
vedly k tomu, aby se zřídil hřbitov blíže. Byla navázána jednání
se sousední obcí Hrdlív o zřízení společného hřbitova. Po
mnoha jednáních a protestech několika rolníků z obou obcí,
byl zřízen na rozhraní katastrů a v polovině cesty roku 1923
společný hřbitov.
Při zřizování bylo nápomocno i občanstvo, které poskytlo
bezúročnou půjčku po 50 až 100 Kč. Tu si po čase mohli lidé
vyzvednout nebo proměnit za místo na hrob. Před průčelím
vysázeny byly smrky a podél cesty vedoucí středem hřbitova
lípy.
U hlavního vchodu byl postaven
památník na počest padlých vojínů v
prvé světové válce. Ten byl o několik let
později přemístěn pro nedostatek místa
od hlavního vchodu do zadní části
hřbitova.

Ve 30. letech byl hřbitov
rozšířen a oplocen.
Po skončení 2. světové války
28. října 1945 byly odhaleny
přičiněním obce baráčnické
pomníky padlým ve dnech
okupace. Stalo se tak za
velké účasti třebichovických i
hrdlívských občanů.

----------------------V uplynulém týdnu bylo ukončeno jarní prořezávání suchých
větví, zejména letitých lip, které lemují hlavní cestu, skáceno
bylo několik stromů, jejichž stav ohrožoval bezpečnost
návštěvníků a proklestilo se prostranství v zadní části hřbitova,
kde bychom, v případě vašeho zájmu, mohli v budoucnu zřídit
např. kolumbárium.
Práce na hřbitově budou pokračovat na podzim, kdy bude
třeba s největší pravděpodobností odstranit ještě některé
stromy, které jsou poškozené a hrozí pádem. Dále je v plánu
pokračovat v úpravách hřbitova.

Vše pak uvidíte na internetu.

Zároveň
zde
probíhá
pasportizace, jejímž výsledkem
bude
digitalizace
dat
o
jednotlivých hrobech, o jejich
majitelích a také o tom, zda
jsou
uhrazeny
všechny
poplatky. Situace je totiž
značně nepřehledná…
Každému hrobovému místu
bylo také přiděleno nové číslo.
mj

Ráda bych poděkovala paní tiskové mluvčí Policie ČR
Kladno nprap. Janě Šteinerové a paní prap. Kamile
Zernerové z obvodního oddělení Slaný za zajímavé,
poutavé, téměř dvouhodinové povídání o nástrahách, které
číhají zejména na naše seniory na každém kroku.
V poslední době bohužel ani naše obec není výjimkou
a kriminalita zde vyloženě vzkvétá.
3. dubna 2013 si naši senioři přišli vyslechnout osvětovou
besedu na téma, jak být ve střehu, jak nepodlehnout
desítkám triků různých podvodníků a zlodějů, jejichž
jediným zájmem je rychlý přesun cizích financí do vlastních
kapes.
Povídání bylo okořeněno řadou skutečných příběhů, které
mnohem více zaujmou posluchače, než všeobecné rady
a různá poučování.
Vzhledem k tomu, že se besedy účastnily především dámy,
vyvolalo na jejich tvářích úsměv vyprávění o nejžhavějších
praktikách zlodějek ze supermarketů, které při nabízení
sexuálních služeb starším pánům letmými doteky odeberou
hotovost umístěnou v 99 % v zadní kapse kalhot.
Takže pánové, pozor na sexuální nabídky a překvapivé
doteky na ta nejchoulostivější místa!!!
Pro Vás ostatní jedno telefonní číslo, které si uložte do
svých mobilů. Je to přímá linka na policejní služebnu ve
Slaném, odkud k nám vyjíždí hlídka v případě potřeby.
mj

POLICIE – OBVODNÍ ODDĚLENÍ SLANÝ

974 873 811
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POZVÁNKY
V právě probíhajícím měsíci nemáme připraveny
žádné akce.
Na květen je naplánována tradiční májová zábava,
kterou jsme organizačně svěřili do rukou naší omladiny,
neboť to vždy byla jejich záležitost.
Doufáme, že se jim vydaří počasí, neboť letos nás
opravdu zatím trochu zkouší.

STALO

DUBEN

2013

SE

10. ROČNÍK OBECNÍHO JARNÍHO PLESU
… měl velmi dobrou odezvu, proběhla dvě taneční vystoupení a byla
bohatá tombola.
Malé aerobičky – mistryně republiky ve své kategorii
Bavili se mladí i ti dříve narození…

Datum letošní májové zábavy byl určen na
11. května, pevně doufáme, že se všem bude líbit.

♥♥♥
Premiéra pohádky ochotnického spolku
T Ř E B I V A D L O

MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ
neděle 19. května 2013 od 15.00 na sále
pohostinství ve Třebichovicích
♥♥♥
UPOZORNĚNÍ
Letos jsme využili možnosti změny termínu
a proto oslavy dětského dne přesouváme
až na 8. června.

Omezení dopravy
Možná jste zaznamenali, že mezi obcí Saky a Pchery je
zvýšený stavebně dopravní ruch.
Co se tady staví? Předmětem je výstavba nové stokové
sítě v obci Pchery a stavba nové moderní ČOV
s kapacitou 2000 EO. První etapa zahrnuje stavbu čističky
a odkanalizování severní a západní části obce. V rámci
této etapy bude napojeno na kanalizaci 910 EO.
Tato skutečnost sebou přináší nejedno dopravní
omezení. V rámci DIO je stavební technice povolen po
dobu realizace stavby vjezd na silnici III. třídy mezi
Třebichovicemi a Pchery, kde je jinak zakázán vjezd
nákladní dopravě vyšší 6 t.
Požádala jsem zhotovitele stavby, aby pokud možno
nejezdili přes Saky a používali raději pcherskou část
silnice. Všichni víme, v jakém stavu se nachází, že kraj
peníze na její rekonstrukci nemá. Tudíž její další
devastace náklaďáky se nám nikomu příliš nezamlouvá.
Generální dodavatel stavby přislíbil, že se bude snažit
sackou část silnice nepoužívat… Nicméně je třeba počítat
s tím, že dojde k situacím, kdy tudy náklaďáky prostě
jezdit budou.
OBJÍŽĎKA
Hned v prvopočátku stavby dochází k uzavírce silnice
III/23643, a to od 17. 4. 2013 do 19. 5. 2013. Objízdná trasa
je vedena přes Vinařice. Další omezení dopravy přinese
plánovaná uzavírka části hlavního tahu přes Pchery.
Řada občanů Sak má obavy z poničení můstku.
Kontaktovala jsem Krajskou správu a údržbu silnic a bylo
mi sděleno, že není třeba obávat se poničení můstku,
jeho propadnutí a odříznutí Sak od světa. Mostky jsou
pravidelně kontrolovány, ten sacký má nosnost 19 tun a
protože je krátký a nákladní auto na něm nikdy nestojí
celé, jeho zatížení není nikdy shodné s tonáží vozidla, ale
vždy nižší.
mj

Jako vždy píši za sebe. Tolik pěkně upravených lidí jsem zřejmě neviděla
za celý uplynulý rok. Všem, kdo dodrželi zásady slušného vychování a
přišli ve společenském oděvu, to nesmírně slušelo a mnohé byste
nepoznali. Ovšem jsou mezi námi i tací, kteří považují za společenský
oděv džíny. Musím Vás zklamat, to opravdu není společenský oděv. Tyto
účastníky zachránilo pouze to, že měli odpovídající zbytek oděvu, jinak by
jako ostatní museli být odkázáni do vedlejších prostor v šenku. Jen chci
zdůraznit, že pro příště, neboť tato podmínka byla prezentována poprvé,
bude opravdu metr přísnější. Každopádně svoji nálepku a vizitku si
dospělý jedinec dělá sám a je-li to nutné, musí si nést i následky svého
chování vůči ostatním.
Ale dost už kritiky. Dle odezvy si všichni ples užili a to i díky našim
sponzorům, jejichž jména na plese zazněla a tímto všem ještě jednou za
všechny děkuji. Na závěr musím poděkovat paní starostce za úvodní slovo
a Markovi Jakešovi za jeho neskutečně dokonalé moderovaní, které nám
předváděl po dobu celého plesu. Děkujeme.

5. ROČNÍK VELIKONOČNÍ NÁDIVKY
… připadl letos přímo na první aprílový den. Nebojte se, nebyl to žádný
špás. V letošním ročníku se zúčastnilo 10 soutěžících a vítězné příčky byly
obsazeny v tomto pořadí: 10. a 9. místo spolu obsadily T. Pánková a K.
Hajná, 8, 7, 6 příčku také se shodným počtem hlasů Renata Matějovská,
K. Hajná a L. Horníková. Na 5. místě K. Pečená, 4. P. Lírusová, 3. místo
Romana Matějovská. O první dvě příčky se rozdělily R. Ferenčíková
s D. Jakešovou.
Musím poděkovat všem, kdo na tuto založenou tradici nezapomínají, jsou
soutěživí a spravedliví v hodnocení. Především jsem byla velice mile
překvapena, že se letos zapojilo tolik mladých kuchařek. Děvčata děkuji a
pevně doufám, že Vás příští rok opět uvidíme. Vždyť není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se a bohužel všichni na první příčku stejně nedosáhneme.
Každopádně Vaším největším vítězstvím je, že jste to zkusily a všem se
první aprílový den líbil a všichni měli odvahu ochutnat všechny vzorky
kuchařského umění.
Svatý Vavřinec se těší na příští Vaše kuchařské dovednosti a bude při Vás
stát.
Chtěla bych zavést novou rubriku, ve které chci prezentovat
problémy mezilidských vztahů a jejich řešení. Tato témata jsou velice
žhavá a v podstatě se řeší až v krajních mezích. Nikdo na ně
neupozorňuje a hlavně se k nim obracíme zády. Myslete na to, že
nejdůležitější je vždy prevence. Když chcete být zdraví, také
postupujete určitými zásadními kroky. Otevřeme všichni oči,
vzpomeňme si na to, jak mezi lidmi bývala úcta jednoho k druhému
a všichni jsme si pomáhali. Jak se říká, příklady táhnou, tak na to
nezapomínejme, neboť právě v tom vězí ten zakopaný pes, jak se
jednou naši potomci budou chovat k nám a společnosti a jací z nich
vyrostou lidé.
Katka Pečená
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DUBEN
Bioenergetický přechod organismu ze zimního stavu do
letního v dubnu nabírá maximální zrychlení.
To může mít i negativní důsledky, pro někoho v podobě
tzv. jarní únavy, pro někoho dokonce kulminace
závažnějších nemocí, ale také třeba v podobě
„zrychlení“ na silnicích, kdy právě v dubnu prudce
narůstá nehodovost …
Svému jménu v češtině duben děkuje dubu, na kterém,
jako na jedné z posledních dřevin, konečně čile nabíhají
pupeny...
V přírodě v dubnu již zcela převládlo světlo nad tmou a
zeleň nad šedí, v tomto měsíci by měla zeleň
převládnout i na talíři...
Martin Antušák

Žádost o výpůjčku
Obecní úřad poptává zapůjčení knihy
Josefa Švejdy s názvem

PAMĚTI OBCE SAK.
Pokud máte ve své knihovně tuto strojopisně psanou
knihu a zapůjčili byste jí pro badatelské účely obci,
byli bychom velmi rádi. Zároveň uvítáme jakoukoli
informaci o potomcích pana Švejdy, který někdy
v 50. letech působil jako učitel také ve Pcherách.
Děkuje M. Jehličková (starostka@trebichovice.cz)

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Výherci minulé soutěže jsou:
Rozárka Dragounová, Adrianka Horníková a David Švejda.
Výhry si můžete vyzvednout jako vždy do konce měsíce
u pí Dáši Jakešové v místní samoobsluze COOP.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ODSTŘIHNI, VYPLŇ A ODEVZDEJ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
(duben 2013)
ZADÁNÍ:
Na poli já nejdřív kvetu,
svůj šat ukazuju světu.
Když jsem zralá, zrnka chrastí,
koláč ze mě každý zbaští.
Lány sester mívám brachu,
abych rostla beze strachu.
Já mám semen nejvíce,
já jsem stará .............

ODPOVĚĎ:

Jméno:

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

Věk:

........................
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OCHOTNICKÝ SPOLEK

TŘEBIVADLO
presents…

MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ
Na Knovízském potoce, který dříve
nesl název Svatojirský, klapávala
kola mlýnů a pilně se tady činili
mlynáři. Jen v Třebichovicích
a těsném okolí stálo hned 5 mlýnů.
O Horním mlýně, který se choulí za
bývalé vinařické nádraží, mluví
prameny již v roce 1338. Byl též
nazýván Vinopalovic, snad že tu
byla vinice či vinopalna.
Do téhož roku spadá zmínka o
dalším tzv. Proškovic mlýnu, který
je dnes obklopen novou zástavbou.
Na okraji Třebichovic směrem k
Sakům stojí další mlýnská usedlost.
Pověst hovoří o tom, že ve mlýně
žily dvě svobodné dívky. Proto se
mlýnu říkalo Paninský mlýn.
Poslední 2 mlýny
dnešních Sakách.

najdeme

v

Zcela nově si Vám dovolujeme
představit další mlýnské stavení
v produkci ochotnického spolku
TŘEBIVADLO.
Pokud neopovrhnete pozvánkou do
pohádkového mlýna, spatříte na
vlastní oči, jak krušný byl život na
takovém gruntu, kde v komíně řádil
čert, v náhonu vodník a mlynář měl
hned dvojí trápení se svými
dcerkami. Přesvědčíme se, že tam
kde přebývá láska, není místo pro
zlo.

Další výpravná pohádka
ochotnického spolku
TŘEBIVADLO
s názvem
MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ
má premiéru v neděli
19. května 2013 od 15.00
Hvězdné obsazení slibuje dobrou
zábavu, poučení, relax. Uvidíte v ní
staré známé tváře, ale i nově nadějné
herce a hérečky ze širokého okolí.
Vše podstatné se dozvíte, když dorazíte
na premiéru. Uskuteční se na velkém
sále pohostinství ve Třebichovicích.

◄◄◄ Fotky ze zkoušky

mj

