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Motto: Pouze láska, porozumění,
laskavost, péče o druhé a pokora
dávají našemu životu smysl

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V evangeliu sv. Matouše se vypravuje o mudrcích
z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou
obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost vytvořila
během staletí legendu o svatých Třech králích:
Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Jejich
monogramy K + M + B se píší na dveře domů
o svátku Zjevení Páně – lidově Tří králů.
Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen Třech
králů, jak se mezi lidem traduje, nýbrž zkratka
latinského Christus mansionem Benedikt – Kristus
žehnej tomuto domu.
Během Tříkrálové sbírky vychází každý leden do
ulic tisíce dobrovolníků, mezi nimi i ti nejmenší,
doprovázeni dospělými.
Skupinka chodí od domu k domu, nebo koleduje v
ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních
svátků, obdarovává je drobnou pozorností.
Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do
úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním
logem.
Symbolickým poděkováním koledníkům, ale i
partnerům, dárcům a dalším příznivcům, je tradiční
Tříkrálový koncert přenášený českou televizí.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí.
V lednu roku 2013 tři malí králové a královny
budou žehnat také Vám. Věřím, že rádi vyslyšíte
jejich koledování a uděláte jim velkou radost
malým příspěvkem do zapečetěné kasičky, do které
budou vybírat pro Tříkrálovou sbírku, kterou
pořádá CHARITA ČR.
S poděkováním a přáním všeho dobrého
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 17. prosince 2012
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
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18.00 – 20.00
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18.00 – 20.00
Telefon:
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INFORM ACE Z OÚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

USNESENÍ ZASTUPI TELSTVA Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ KO NANÉHO DNE 26. 11. 2012

PŘÍJMY

US N ES E N Í č. 3 /8 V Z/ 2 0 1 2 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením č. 5/2012.
US N ES E N Í č. 4 /8 V Z/ 2 0 1 2 :
Usnesení zastupitelstva obce Třebichovice
o vydání změny č. 3 územního plánu Třebichovice
Zastupitelstvo obce Třebichovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti po ověření, že změna č. 3 územního plánu
Třebichovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů
vydává
ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBICHOVICE

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
ve středu 19. prosince 2012 od 18.15 hodin
na salonku OÚ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

PROGRAM
Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 6/2012
Rozpočet na r. 2013
Vyřazení vysavače listí HECHT 926 v ceně 3.790 Kč
z majetku obce
Nákup vysavače listí BV 300 za cenu 10.530 Kč
+ zařazení do majetku obce
Plán práce pro finanční výbor na r. 2013
Plán práce pro kontrolní výbor na r. 2013
Převod pozemků z MNV Třebichovice
Strategický rozvojový plán obce
Stanovení ceny pro odprodej obecních pozemků,
dlouhodobě užívaných občany
Prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 814/8 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 176 m2 dle
zveřejněného záměru
Různé
Diskuze

Položka
Daňové příjmy celkem
Odvádění a čištění odpad. vod
celkem
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Pohřebnictví celkem
Třídění odpadů celkem
Příjmy celkem

Částka
4,915.400,7.300,320.100,54.000,2.000,70.000,5,392.400,-

VÝDAJE
Položka
Silnice celkem
Dopravní obslužnost celkem
Kanalizace celkem
Základní školy celkem
Mateřské školy celkem
Knihovnictví celkem
Kultura celkem
Kulturní památky celkem
Rozhlas celkem
Tělovýchova celkem
Využití volného času dětí a ml.
celkem
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Veřejné osvětlení celkem
Pohřebnictví celkem
Územní plánování celkem
Kom. služby a územ. rozvoj celkem
Nebezpečné odpady celkem
Komunální odpad celkem
Ostatní odpady celkem
Veřejné prostranství celkem
Krizové situace celkem
Bezpečnost a veř. pořádek celkem
Zastupitelstvo celkem
Místní správa celkem
Výdaje celkem
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků
(úvěry)

Částka
200.000,80.000,400.000,350.000,55.000,34.000,77.000,210.000,3.600,10.000,26.000,373.800,47.100,145.000,55.000,200.000,130.000,12.000,380.000,150.000,585.000,10.000,103.000,444.000,1,311.900,5,392.400,-

819.000,-

Na rok 2013 je navržen vyrovnaný rozpočet.

MÍSTNÍ POPLATKY
V pondělí 7. ledna 2013 bude zahájeno vybírání poplatku za odpad na I. pololetí roku 2013. Poplatek zůstává stejný,
tj. 250,- Kč na osobu za 1/2 roku. Poplatek je splatný k 31. 1. 2013. Známka na II. pol. r. 2012 platí ještě celý měsíc
leden 2013, ale v únoru 2013 musí být již vylepena známka na I. pololetí r. 2013, jinak nebude odvoz proveden.
V pondělí 7. ledna 2013 bude zahájeno také vybírání poplatku za psy na rok 2013. Poplatek zůstává stejný,
tj. 75,- Kč za psa na rok 2013, v případě, že mají občané více psů, tak poplatek za druhého a dalšího psa činí
100,- Kč/rok. Poplatek za psa je splatný k 31. 3. 2013.
POZOR!!!! Poplatky mohou občané platit P O U Z E v úředních hodinách
vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU od 7 do 13 a od 18 do 20 hodin.
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Vážení, přijměte pozvání na v tomto roce poslední veřejné zasedání
zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 19. prosince. Z programu
zasedání zmíním tři podstatné body, kterým je třeba věnovat zvýšenou
pozornost.
Jako každý rok v tomto čase schvalujeme R O Z P O Č E T O B C E . Je
navržen jako vyrovnaný a mohli jste ho v jeho podrobné podobě
prostudovat na úřední desce, kde je od počátku prosince k vidění. Na
předchozí stránce je zveřejněn ve své zkrácené podobě bez rozepsaných
položek.
Počítáme v něm jednak s mandatorními výdaji, to jsou ty, které hradíme
pravidelně ve výši, kterou dokážeme vyčíslit velmi přesně. Jsou to např.
platby za dopravní obslužnost, platby školám, dotace na stočné, na
místní správu, odměny, odpadové hospodářství, atd.
V souvislosti s dalším velmi důležitým bodem programu, kterým je
odsouhlasení Strategického rozvojového plánu obce, je v rozpočtu
počítáno s investicemi právě na rozvoj obce.
V tabulce výdajů rozpočtu jsou podbarveny řádky, ve kterých jsou
potřebné investice obsaženy. Jedná se o finance na vyhotovení projektu
rekonstrukce silnice, na opravu kaple v Sakách, umístění božích muk,
náklady na územně plánovací dokumentaci, finance na nákup cesty na
Rovinách, na nákup pozemků, na úpravu veřejného prostranství v centru
obce a zřízení nového sběrného místa na tříděný odpad, na zabezpečení
bezpečnosti v obci.
Přestože rozpočtové určení daní slibuje územním celkům vyšší příjmy,
dosti se obáváme, že naše obec se svými 553 občany asi příliš
nezbohatne. Proto jsme se při sestavování rozpočtu drželi při zemi, a
pokud dostaneme do naší obecní kasy o poznání více finančních
prostředků, tím lépe.
Dokument S T R A T E G I C K Ý R O Z V O J O V Ý P L Á N O B C E je
výsledkem společného úsilí občanů a zastupitelů obce, ve kterém jsou
zmapovány naše společné cíle, kterých chceme postupně dosáhnout.
Řada projektů již byla zahájena, ty další jsou odrazovým můstkem pro
další období.
Hlavním důvodem k vypracování společné strategické vize je zejména ta
skutečnost, že obec neměla doposud vypracovánu jednotnou koncepci
vlastního rozvoje a bez ní jsou veškeré realizace dílčích projektů, které
nejsou součástí plánovaného celku, rizikové. Nekoncepční řešení obnovy
vesnice by mohlo být ve svém důsledku nehospodárné a vzhledem k
omezeným finančním možnostem obce je důležitost strategického
plánování základním stavebním kamenem pro její úspěšný rozvoj.
Strategie rozvoje obce vychází ze stávajících hodnot, ctí je a klade důraz
na jejich další rozvoj. Stanovuje následující hlavní priority:

Zlepšování občanské vybavenosti (Rozvojové projekty)

Vyvážený rozvoj sídla (Územně plánovací dokumentace)

Kultura, sport a společenský život obce, práce s veřejností

Správa obce, provoz sítí

Zapojení v regionu (spolupráce, partnerství)
Vzhledem k tomu, že se jedná o velice rozsáhlý dokument, který není
možné jednorázově představit na stránkách zpravodaje, bude po
schválení vyvěšen na webových stránkách obce a v tištěné podobě
k dispozici v sídle OÚ.
Třetím velmi důležitým bodem je S T A N O V E N Í C E N Y P R O
O D P R O D E J O B E C N Í C H P O ZE M K Ů , D L O U H O D O B Ě
U ŽÍ V A N Ý C H O B Č A N Y .
Při digitalizaci katastrální mapy obce byly zjištěny případy, kdy někteří
občané užívají v rámci svých nemovitostí i části obecních pozemků –
jejich zahrady nebo stavební pozemky jsou prostě dlouhodobě užívané,
někdy i přeplocené, mnohdy i bez vědomí současného vlastníka.
Pokud bude mít někdo zájem dát své pozemky do právního stavu,
navrhuje zastupitelstvo, aby takový pozemek byl odprodán za jednotnou
cenu 35,- Kč za 1 m2. Důvodem k této slevě je skutečnost, že k tomuto
odprodeji musí občan zajistit na své náklady geometrický oddělovací
plán, jeho schválení Odborem výstavby Magistrátu města Kladna,
projednání s Obcí Třebichovice, sepsání kupní smlouvy takto
odděleného pozemku a zajištění vkladu do Katastru nemovitosti.
mj
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PREZIDENTSKÉ VOLBY
OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starostka obce Třebichovice podle § 34 zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

o z n a m u j e :
Volba prezidenta České republiky se koná
v pátek dne 11. ledna 2013
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu 12. ledna 2013
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
-

Místem konání voleb je okrsek č. 1 na adrese
Třebichovice 89 – malý salonek OÚ

-

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

-

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky.

-

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.

Umělecká agentura ML Art a OÚ Tuchlovice pořádají

v sobotu 22. 12. 2012 v 18 hod.
v kostele sv Havla v Tuchlovicích

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují:
Štěpánka HE Ř MÁ N K OV Á
Žofie V O KÁ L KOV Á
Miroslav L A Š T OV KA
František B Í LE K
Jan KA LF US
Alfred S TR E J ČE K

soprán
flétna
trubka
trubka
varhany
recitace

Na programu zazní česká, evropská i světová
adventní, barokní a klasická hudba.
Vstupné na koncert je dobrovolné a před i po koncertě je
připraveno malé, již tradiční občerstvení.
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ZIMNÍ SLUNOVRAT
Zimní Slunovrat byl od pradávna
oslavován jako významný okamžik všemi
kulturami na celém světě. Oslavy byly ve
znamení nejkratšího dne a nejdelší noci,
po
které
následuje
znovuzrození
Boha Slunce. Svátek a oslava Světla,
které od tohoto okamžiku nabývá na síle.
Něco starého končí, aby něco nového
začalo…
2 1 .

1 2 .

2 0 1 2 ,

PROSINEC

2012

I pro mnohé z nás je zimní slunovrat skutečným symbolem
návratu Slunce – dny se konečně zase začnou kousek po
kousíčku prodlužovat a nadvláda dlouhé zimní tmy tak bude
postupně slábnout…
S magickým datem 21. 12. 2012 je spojeno mnoho různých
předpovědí. Podle Mayského kalendáře končí a uzavírá se
jeden velký vývojový cyklus a otevírá se před námi cyklus
nový.
A jak již bylo v úvodu řečeno, něco starého končí, aby něco
nového začalo…
mj

1 1 : 1 1

Staří Slované měli ve svém panteonu různé bohy – Svaroga, boha
nebeského světla, přemožitele tmy a chaosu, Dažboga, boha
Slunce a Svarožice, boha ohně. A také v jejich kalendáři oslav
měly slunovraty významné místo.
Nebezpečná noc
Svarog měl syna Dažboga, boha Slunce. Dažbog se o zimním
slunovratu jako dítě rodí, během jara dospívá, o letním slunovratu
nabude vrcholné síly a začíná postupně stárnout, až o zimním
slunovratu umírá. Co se ale děje mezi jeho úmrtím a narozením,
v době, kdy je pozemský svět bez jeho ochrany? Tehdy na světě
nastává chaos, mizí hranice mezi světem a podsvětím a mohou se
k nám dostat nebezpečné bytosti, běsi a čerti. V noci chodí po
světě upíři, vlkodlaci a víly. Kromě toho můžete potkat i duše
svých zemřelých předků.
Jak tomuto chaosu zabránit? Slované k tomu měli spolehlivý
prostředek…
Oheň
Element ohně byl nejdůležitějším prvkem, který oslavy zimního
slunovratu provázel. Měl nejen funkci symbolickou, ale zejména
ochrannou. Zapaloval se při západu Slunce (do sebe vstřebal
poslední zbytek Dažbogovy síly) a musel hořet celou noc.
Slavnostní večeře
Po zapálení svátečního ohně začala večeře. Během slavnostního
přípitku k ní byly pozvány i duše zemřelých předků. Na stůl bylo
sneseno co nejvíce postních (nemasitých) jídel. Nesměla ale
chybět jablka (symbolizující zdraví), ořechy (symbol hojnosti)
a česnek (s ochrannými účinky). Hlavní roli mělo pečivo –
nejčastěji se jednalo o chléb, později ho nahradila vánočka (calta,
húska) nebo speciální kulatá oplatka či koláč – ve tvaru
slunečního disku. Bývaly zdobené svastikou nebo křížem v kruhu.
Prvkem, společným pro celý staroslovanský svět, je motiv slámy.
Dávala se na podlahu nebo na stůl, kde byla urovnána do tvaru
kříže.
Magické praktiky
Nejdelší noc v roce ale měla i svou další stránku – byla kouzelná.
Země se otvírala a vydávala své poklady, skály pukaly, kapradí
rozkvétalo, pod sněhem kvetly louky a stromy plodily ovoce,
divoká zvířata se budila ze zimního spánku a ta domácí mluvila
lidskou řečí. Ze studny jste si mohli nabrat medovinu nebo víno,
koryty řek proudilo zlato a stříbro. A aby těch zázraků nebylo
málo – člověk mohl nahlédnout do budoucnosti. Takže se věštilo –
a to jak při večeři samotné, tak po ní. Louskaly se ořechy (zdravé
jádro znamenalo zdraví a hojnost, poškozené nebo vysušené
nemoc, bídu či dokonce smrt), krájelo se jablko apod. Svobodné
dívky mohly ve studni uvidět obraz svého budoucího ženicha
(což, koneckonců, známe z poezie K. J. Erbena)…
Zrození Božice
První sluneční paprsky následujícího dne a kokrhání kohouta
oznamovalo znovuzrození Dažboga (či Božice).
Slavilo se až do Tří králů (6. ledna). Poté se vrátil do světa
pořádek a na dveře domů se malovaly ochranné kříže.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH NA SMEČNĚ
24. 12. 2012

Štědrý den ve 24 hod půlnoční mše svatá,
účinkuje Chorus Carolinus

25. 12. 2012

Hod Boží vánoční v 8 hod mše svatá
v kostele s koledami

31. 12. 2012

Silvestr v 16 hod mše svatá v kapli Sv. Anny
na zámku – poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2013

v 8 hod mše svatá v kostele
Přeji krásné prožití doby předvánoční.
Pax et bonum!
Karel Kunzl, administrátor farnosti

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Chorus Carolinus Kladno je pěvecko-instrumentální
sdružení složené z poloprofesionálů a amatérů milujících
krásnou hudbu – zvláště její praktickou část, kteří nelitují
vlastní námahy, času ani peněz pro společné dílo, vedoucí ke
sdílené radosti nacvičených a přednášených skladeb
společně se všemi posluchači.
Na přibližně 20 koncertních vystoupeních ročně uvádí
především českou chrámovou klasicistní hudbu (F. X. Brixi,
K. Loos, F. Mensi, aj.), barokní díla (G. F. Händel,
J. S. Bach, aj.) a skladby ze současnosti (J. Čambál,
K. Procházka, P. Tatíček, aj.). Důležitou součástí repertoáru
je také vánoční hudba.
VYPOSLECHNOUT SI JE MŮŽETE:
Pondělí 24. 12. 2012 Smečno,
kostel Nejsvětější Trojice ve 24.00 hod
Půlnoční mše svatá, celebruje P.Karel Kunzl. Při mši zazní
za doprovodu orchestru skladby z místní chrámové sbírky –
zejména „Smečenská koleda“. Jde o anonymní píseň z 18.
stol. od některého ze zdejších kantorů, která je koncipována
pro dvě skupiny zpěváků – jako rozhovor pastýřů a králů, v
partituře přesně označeno 1. kůr a 2. kůr a má
neuvěřitelných 14 slok. Ale nelekejte se, budou max. 3 nebo
4. To by pak nebyla mše půlnoční, ale ranní… ☺
Čtvrtek 27. 12. 2012 Kladno náměstí,
kostel Nanebevzetí P. Marie v 19.00 hod
Koncert spojených kladenských hudebních těles: Ženský
pěvecký sbor Smetana, Mužský pěvecký sbor Smetana
Slovanka, Chorus Carolinus Kladno a Kladenský
symfonický orchestr. Českou mši vánoční Jakuba Šimona
Jana Ryby diriguje Prof. Vlastimil Mareš.
Pátek 28. 12. 2012 Slaný,
chrám sv. Gotharda v 16.00 hod.
Jakub Šimon Jan Ryba – Česká mše vánoční.
Společný koncert.
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POZVÁNKY
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
se skupinou KRYSTAL
31. 12. 2012 od 20 hodin
se koná v místním pohostinství.

PROSINEC

2012

STALO SE
Bohužel se nám letos zatím nedaří obnovit naši loňskou tradiční
turistickou skupinu. Poslední týdny nám nebyly nakloněny. Hlavně chybí
dostatek času v předvánoční atmosféře. Mnohé z nás také potkala zdravotní
indispozice. Pevně doufám, že naši tradici opět odstartujeme po Novém
roce. Začínáme již tradičním výstupem na Vinařickou horku, který se
jako vždy koná 1. ledna. Sraz všech nadšenců je v 10 hodin na place (před
dílnou p. Peška). Pokračování bude následovat opět v sobotu, kdy se
sejdeme za místní hospodou ve 13 hodin. Těším se na všechny, kteří chtějí
udělat něco pro své tělo a nejen ducha.
Letos proběhla dětská Mikulášská nadílka tradičním způsobem. To
znamená, že naše tři postavičky zavítaly mezi děti přímo do jejich domovů.
Zájem o tuto, po dlouhé době klasickou mikulášskou zábavu, byl značný
a setkal se s velkým ohlasem u našich občanů. Chci tímto poděkovat těm,
kteří se na dětské nadílce podíleli a obětovali svůj čas, aby měly děti hezký
zážitek.

Cena vstupného je 400 Kč
včetně půlnočního přípitku,
pohoštění v rámci švédského stolu.
Počet míst omezen.

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA VINAŘICKOU HORKU
1. 1. 2013 od 10 hodin
Na place (proti dílně p. Peška) mají sraz
všichni, kteří se chtějí zúčastnit novoročního
výstupu na Vinařickou horku. Těšíme se na
všechny a doufáme, že počasí nám bude
příznivě nakloněno.

Dostali jsme poděkování z Diakonie
Broumov za celoroční přispívání jejich
organizaci a tím i potřebným, kteří naši
pomoc potřebují. Chci proto všem, kdo
nám přispěli darováním svých zbylých
věcí, velice poděkovat, neboť je to
hlavně Vaše zásluha, že můžeme takto
nezištně pomoci druhým, kteří naši
pomoc potřebují. Děkujeme a doufáme,
že naše akce budou pokračovat i
v následujícím roce.
Až sníh pokryje celou zem,
my popřát chceme, lidem všem.
Ať zdraví a štěstí Vás provází
a v novém roce nic Vám neschází.

Vaše Kateřina Pečená

Vzhledem k tomu, že částka, která se vybrala na poslední burze, nebyla, jak
bylo avizováno, použita na Mikulášskou nadílku, bude samozřejmě použita
na další z dětských akcí, kterou by měl být karneval.
První adventní sobotu jsme opět čarovaly
ve jménu Vánoc. Účast na výrobě
adventních věnců byla sice menší než
v minulých letech, nicméně jsme si to
jako vždy dokonale užily. První dvě
vítězné ceny si odvezla Zdena
Dragounová z Hrdlíva a třetí místo letos
získala Kamila Svobodová.
V návaznosti na výše uvedené čarování jsme letos na rozsvícení našeho
vánočního stromu, pozvali také šikovné ruce ze Mšece. Přivezli nám ke
koupi mnoho svých výrobků, které vyrobili za pomocí různých ručních
stylů.
Téma
převládalo
samozřejmě vánoční. Zájem
o shlédnutí výrobků zlatých
českých ručiček byl velký
a mnozí z nás si zakoupili i
něco hezkého na výzdobu
domova. Děkujeme všem, kdo
k nám vážili cestu, aby
obohatili naši akci a přispěli
tak k dalšímu zpříjemnění
krásného společně prožitého
odpoledne.
Rozsvícení vánočního stromu bylo letos také jiné, neboť mezi nás zavítal
pan farář ze smečenské fary. Promluvil k našim občanům, posvětil nám
adventní věnec, strom a popřál všem nejlepší v novém roce. I za toto milé
zpestření chci poděkovat všem, kdo přispěli svou trochou do mlýna, aby vše
proběhlo ke spokojenosti nás všech. Konečnou fází po rozsvícení stromu je
již tradičně zpívání koled. Chci poděkovat všem našim nejmenším
a Martinovi Dvořákovi za pečlivou přípravu a Vám všem spoluobčanům, že
jste mezi nás přišli a nebáli jste se zazpívat si společně s námi.
Mikulášská zábava pro dospěláky, která se konala 8. prosince, dopadla
nad očekávání dobře. Všichni se dobře bavili, nikdo se nepopral, nikoho
neodnesl čert a mnozí vyhráli i v tombole. Jsme rádi, že lidé začínají opět
k sobě nacházet cestu a chtějí se společně bavit. I tato zábava byla velmi
příjemným zpestřením večera v předvánočním shonu. Jsme potěšeni, že se
u nás začíná líbit i přespolním zájemcům, neboť i nyní jich bylo mezi námi
Katka Pečená
hodně. Těšíme se na Vás na Silvestra.
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Fotbalový podzim 2012
SK Třebichovice
Jarní část mistrovských soutěží jsme zakončili tradičním
turnajem v srpnu, který byl spojen s „fotbalovou“ taneční zábavou
v místním pohostinství Případov.
Po předchozích dvou tragických sezónách (i když loni bylo malé,
ale přece, zlepšení) se nám podařilo sehnat nové (některé staronové)
hráče a vstoupili jsme do nové sezóny 2011-2012. Zahájili jsme
tréninky pod vedením trenérů Libora Bochořáka a Martina
Ferenčíka. Účast na trénincích byla zpočátku velmi dobrá, ke konci
podzimní části se už účast horšila hlavně vinou krácení dne a tím
posouváním začátku tréninku, kdy to někteří neměli z různých
důvodů možnost stíhat. Hlavním cílem podzimní části bylo dát
dohromady partu lidí, kterou to bude bavit, nikoli to brát jako
povinnost a sestavit stabilní základ týmu a celkově se sehrát a
rozehrát. Důkazem toho je, doufám, zlepšující se výsledky s 2
výhrami ke konci podzimní části. I nadále zůstává slabinou
nedostatek vstřelených gólů.

PROSINEC

2012

PROSINEC
je od dob, co Germáni převzali některé svátky od Římanů,
dobou Vánoc.
Pro přírodu, i pro naše dávné, jak keltské, tak slovanské
předky se jednalo o dobu temna, kdy jsou nejkratší dny a
nejdelší noci v ročním cyklu.
Od podzimu se svět do tmy a chladu propadal stále více,
takže se předkům naprosto spjatými s přírodou není co divit.
Kromě vzývání božstev, astrálních sil, spánku a dalších aktivit
v teple pecí a kůží polozemnic toho asi mnoho dělat nemohli.
Dříví na otop a zásoby potravin musely být nachystány
dopředu, pohyb v zasněžené krajině byl obtížný.
Navykněte si také na přírodní rytmy, přes zimu spěte
mnohem déle než ve světlých a teplých obdobích roku.
Přírodní rytmus si můžete cvičit také například při krmení
ptáků. Nejvíce shání přezimující ptáci potravu dopoledne při
svítání po dlouhé noci, a před soumrakem odpoledne, před
dlouhou nocí …
S přáním hezkých Vánoc a klidných nocí Martin Antušák

Tabulka s výsledky podzimní části
Třebichovice
Třebichovice
K. Žebrovice „B“
Třebichovice
Braškov „B“
Třebichovice
Hrdlív „B“
Třebichovice
Kačice
Třebichovice
Lodenice
Třebichovice
Pletený Újezd
Celkové skóre

Bratronice
Dubí
Třebichovice
Vinařice „B“
Třebichovice
Doksy „B“
Třebichovice
Družec „B“
Třebichovice
V. Přítočno „B“
Třebichovice
Buštěhrad „B“
Třebichovice

0:2
0:7
5:1
2:3
6:0
1:1
6:0
0:2
6:3
2:5
1:3
3:2
4:1
16:50

Výherci 3. soutěže jsou: Ellenka a Ondra Divokých (6 let),
Rozárka Dragounová (6 let), Adámek Petřík (3 roky)
a Kristýnka Kalušová (7 let)
Děkujeme za krásně namalované mrkvičky.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ODSTŘIHNI, VYPLŇ A ODEVZDEJ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
(prosinec 2012)
ZADÁNÍ:
Jsem já celý dřevěný
a na nitkách stavěný.
Táta řezbář vyřezal mě,
ve své dílně oživil mě.
Dobrodružství, to mě láká,
do léčky mě každý vláká.
Za všechny vždy dluhy platím,
ve světě se občas ztratím.
Nechodím já věru bos a když lžu,
mám velký nos.
Jaké, že je moje jméno,
musíš ho znát i ty Véno!

Díky tomuto zlepšení se nám podařilo na domácí utkání přilákat
více příznivců, ale i tak bychom přivítali i další pro celkově lepší
atmosféru.
Kromě sekání hřiště se v areálu prováděla údržba záchytných sítí,
vysekávání stráně nad hřištěm a dokázali jsme se vyrovnat i s
rozoraným hřištěm po útoku divokých prasat a krtků.
V podzimní části ukončil hráčskou kariéru a celkově činnost
v SK Třebichovice dlouholetý člen Jan Abrahám. Tímto bychom mu
chtěli ještě jednou poděkovat a popřát hodně zdaru a úspěchů jak
v osobním tak fotbalovém životě.

K nadcházejícím vánočním svátkům
a novému roku 2013 přejeme Všem
příznivcům hodně zdraví a pohody
a připojujeme přání, ať v novém roce zase
najdou cestu na naše hřiště
ve Třebichovicích a přijdou nás podpořit.

ODPOVĚĎ:

Jméno:

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

Sportu zdar a kopané zvlášť
Za SK Třebichovice Petr SVOBODA

Věk:

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

