2010
PROSINEC
ČÍSLO

12

ROČNÍK

IX

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
ve středu 22. prosince 2010
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Schválení nového Jednacího řádu
Rozpočet pro rok 2011
Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2014
Rozpočtové opatření č. 7/2010
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Plán práce finančního výboru pro rok 2011
Plán práce kontrolního výboru pro rok 2011
Zřízení iniciativních a poradních orgánů –
komisí a jejich ohodnocení
Stanovení výše paušální částky pro rok 2011
pro refundaci ušlého výdělku osobám, které
jsou členy ZO
Smlouva o obstarání věci se psím útulkem Na
Bouchalce
Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010
Vystoupení obce z DSO Kladensko-Slánsko
Převod z majetku obce: st. pozemku č. 217 v
k.ú. Třebichovice o výměře 27 m2
a objektu občanské vybavenosti, který se
nachází na st. pozemku č. 217
Nákup plynového kotle do obecního bytu v čp.
107
Schválení podání žádosti o dotaci ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
Ceník komerční inzerce v Třebichovickém
měsíčníku

Sněhové zpravodajství
Ráda bych na tomto místě poděkovala jménem Vás všech panu
Petříkovi za jeho úžasný výkon a nasazení při odklízení sněhu.
Zvuk traktoru se obcí rozléhá již v nočních hodinách a tak ti
z nás, kteří se vyvalují v postelích až do ranního kuropění, jsou
mile překvapeni, že se z přístupových ulic mohou celkem bez
větších obtíží dostat na hlavní silnici.
Skládám Vám, pane Petříku, tímto hlubokou poklonu, neboť
z ohlasů občanů je slyšet velká spokojenost a doufám, že
alespoň toto malé poděkování Vás zahřeje v mrazivých dnech
při dalším odklízení sněhové nadílky, která nás během zimy
ještě několikrát zasype.
Díky patří také panu Polánkovi za čištění chodníků a Vám
ostatním, kteří bez okolků a hloupých řečí odklízíte sníh před
vlastním prahem. Přestože zákon klade odklízení sněhu na
bedra obce, a přestože se obec vždy snažila, snaží a snažit
bude takto činit, je naprosto nereálné, aby při takovém přívalu
sněhu, který padal od první adventní noci, byly chodníky
a cesty bezprostředně dokonale očištěné. Prosím občany, aby
svoje rozumné požadavky na odklízení sněhu, tlumočili
telefonicky OÚ, vyskytne-li se někde problém a nebude-li
v přiměřené době sjednána náprava.
Starším, osaměle žijícím občanům nabízíme také pomoc při
obstarání např. nákupu, dovozu léků apod., aby nemuseli
zbytečně riskovat zdraví chůzí po sněhu a ledu. Ohledně této
„sousedské výpomoci“ mě velmi mile překvapilo zjištění, že
někteří z Vás takto již dávno činí a pomáhají sami sobě
navzájem.
V porovnání s minulými roky přišel první letošní sníh se
zpožděním. V roce 2009 jsme se mohli koulovat již v říjnu,
v roce 2008 to bylo okolo 20. listopadu, v roce 2007 ještě
o něco dříve.
Sníh způsobil řadu dopravních omezení, kdo několikrát marně
čekal na autobus, může potvrdit. 30. listopadu v odpoledních
hodinách se na silnici 118 naproti prodejně Jednoty stala
zbytečná nehoda, 6. prosince po 16. hodině zablokoval kamion
v zatáčkách cestu do Hrdlíva. Několik autobusů č. 9 stálo více
jak hodinu i s cestujícími na parkovišti před Jednotou.
Přestože je krajina od počátku prosince celá v bílém, je také
možné, že proudění teplého vzduchu z jižních končin Evropy se
postará, že Štědrý den strávíme na blátě. Pokud se tak stane,
doufám, že to nikterak nenaruší vánoční atmosféru, že Vánoce
budou pro všechny z Vás krásné a radostné, že si tento
magický čas náležitě vychutnáte a prožitek ze společně
strávených chvil bude pro Vás dárkem nejcennějším.
Za celý úřad obecní, též za všechny zastupitele Vám přeji
šťastné a veselé Vánoce.
Markéta Jehličková

ZÁVADA TLAKOVÉHO VENTILU NA VODOVODNÍM ŘADU
V SAKÁCH ODSTRANĚNA
Ve středu 8. prosince řešil pan Lukáš Hora s pracovníky VKM
minimální tlak vodovodního řádu v Sakách. Ve čtvrtek byla
provedena kontrola vodovodního řadu v obci, při které byla
zjištěna závada tlakového ventilu, který byl vyměněn
v odpoledních hodinách. Tím byla závada odstraněna a voda
opět teče „plným proudem“.

Uzávěrka tohoto čísla: 15. prosince 2010
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7 – 13, 18 – 20
Út: 7 – 12, 12.30 – 15
St:
7 – 13, 18 – 20
Čt: 7 – 12, 12.30 – 15
Pá: 7 – 12, 12.30 – 15
Telefon: 312 672 216
E-mail: obectrebichovice@seznam.cz, URL: www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané. Protože nemine dne, abych od Vás neobdržela dotaz,
připomínku, stížnost, žádost, … pokusím se Vám nyní alespoň nastínit, jak to na
našem obecním úřadu vypadá a jaké máte vyhlídky na to, abych spolu s ostatními
zastupiteli mohla Vaše opravdu různorodá přání splnit.
Začnu potěšující zprávou. Při přebírání úřadu jsem objevila poklad! Jmenuje se
Ilona Fejfarová a je naprosto úžasná. Neodvažujte se na ní křičet či jinak jí spílat, sic
se se zlou potážete! Myslím, že takovou paní účetní s tak širokým záběrem bychom
jen těžko hledali a ostatní obce nám ji mohou jen tiše závidět.
Ostatní zprávy už tak potěšující nebudou. Stačí letmý pohled na obecní rozpočet
pro rok 2011. Předpokládané příjmy nedosahují nutných výdajů a k jejich
vzájemnému vyrovnání dochází převedením prostředků z obecní kasy, správněji
řečeno „změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech“, což je
položka pod označením 8115 a vidíte u ní číslo 816 300. Přesně tato částka nám
chybí, aby byl rozpočet skutečně vyrovnaný.
PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
POHŘEBNICTVÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ
PŘÍJMY CELKEM

5 074 800,00
190 000,00
54 000,00
2 000,00
6 000,00
100 000,00
14 000,00
5 440 800,00

VÝDAJE
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
VEŘEJNÝ VODOVOD
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
KULTURA
ROZHLAS A TELEVIZE
TĚLOVÝCHOVA – SPORTOVCI
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
SBĚR A ODVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
ZASTUPITELSTVO
MÍSTNÍ SPRÁVA
VÝDAJE CELKEM

100 000,00
250 000,00
1 293 200,00
350 000,00
30 000,00
8 500,00
81 000,00
3 600,00
60 000,00
24 000,00
322 500,00
55 000,00
140 000,00
30 000,00
52 000,00
10 000,00
380 000,00
100 000,00
313 700,00
4 000,00
832 000,00
1 072 600,00
5 512 100,00

FINANCOVÁNÍ
8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 816 300,00
8124 uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků
-745 000,00

Zvláštní pozornost si zaslouží nejvyšší výdajová položku za odvádění a čištění
odpadních vod v částce 1 293 200 Kč. Je to částka, kterou obec musela v roce 2010
uhradit za provoz kanalizace – elektřina, mzdy, služby, opravy, … a objevuje se i v
rozpočtu roku 2011, přestože hodláme udělat vše pro to, aby tyto náklady již nebyly
hrazeny obcí, nýbrž uživateli kanalizací obcí Třebichovice a Svinařov. Uděláme tedy
to, co mělo být již dávno uskutečněno, neboť trvalý provoz ČOV běží od 1. 1. 2010
a během roku jste měli všichni možnost se na kanalizaci připojit. Obec také využila
své pravomoci a s odvoláním se na zákon o vodovodech a kanalizacích uložila všem
občanům připojit se na kanalizaci do konce měsíce září 2010. Této otázce se budeme
věnovat hned v lednu, neboť nás také vyzvali zastupitelé obce Svinařov k jednání o
provozování kanalizace. Je to závažné téma a já Vás o něm budu podrobněji
informovat v lednovém vydání zpravodaje. Pokud si také děláte rozpočet na příští
rok, nezapomeňte do něj zahrnout náklady na stočné, které nás všechny čeká
a nemine!
Nyní se omezím jen na tu skutečnost, že by tato výdajová položka měla záhy
z rozpočtu zmizet, obec si „srovná kasu“ a volné prostředky bude investovat.
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NAŠIM NEPLATIČŮM
Možná že někdo netuší, ale obec vydala v
minulosti tzv. obecně závazné vyhlášky, ve
kterých je stanoveno, co musí občané platit.
Jedná se o poplatky ze psů a za likvidaci
odpadu. Každý rok Vám obec připomíná, že
je třeba je uhradit. Při přebírání úřadu jsem
objevila mnoho „zvláštností“ a jednou z nich
je i ta věc, že zde máme řadu neplatičů,
kterým je tato povinnost proti mysli a nemají
dobrou vůli ji splnit. Velmi ráda bych Vám
je zde vyjmenovala, ale zákon mi to bohužel
neumožňuje. Nemohu zveřejnit jména
s údaji, které by dotyčnou osobu
„poškodily“. Na straně druhé ale je tu zákon
jiný, který umožňuje celkem nekompromisními kroky tyto pohledávky z neplatičů
vymáhat. Odkazuji se tedy na zákon
o místních poplatcích a cituji:
(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny)
včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem (§ 11 odst. 1, 2
zákona o místních poplatcích ).

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku (§ 11 odst. 3 zákona
o místních poplatcích).

Od platebního výměru k exekuci už není
příliš daleko a já tímto vyzývám Vás, kteří
neplatíte a máte u OÚ pohledávky
z minulých let, abyste nás neprodleně
navštívili a domluvili si, jakým způsobem se
s obcí vyrovnáte. Pokud se sami přihlásíte, je
možné si dohodnout splátkový kalendář,
v případě opačném využijeme zákonných
prostředků, neboť nám nic jiného nezbývá
a ostatní včas platící spoluobčané by jistě
neradi tolerovali, že musí platit za Vás.
Tato, pro obě strany jistě nepříjemná
záležitost, bude jedním z prvních úkolů,
kterými bych ráda pověřila nově vzniklý
finanční výbor
mj

POPLATKY
3. ledna 2011 bude zahájeno vybírání
poplatku za odpad na I. pololetí roku
2011. Poplatek zůstává stejný, tj. 250,- Kč
na osobu za 1/2 roku. Poplatek je splatný
k 31. 1. 2011. Známka na II. pol. r. 2010
platí ještě celý měsíc leden 2011, ale v únoru
2011 musí být již vylepena známka na
I. pololetí r. 2011, jinak nebude odvoz
proveden.
3. ledna 2011 bude zahájeno také vybírání
poplatku za psy na rok 2011. Poplatek
zůstává stejný, tj. 75,- Kč za psa na rok
2011, v případě, že mají občané více psů, tak
poplatek za druhého a dalšího psa činí
100,- Kč/rok 2011. Poplatek za psa je
splatný k 31. 3. 2011.
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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(pokračování)
A bude je investovat účelně, nikoli tak, aby investované obecní peníze
vylétly komínem. Zdůrazňuji to zejména proto, že mám k dosavadnímu způsobu
hospodaření obce jisté výhrady. Charakterizovala bych ho slovy nekoncepční
a krátkozraké, sledující zájmy každého jiného, jen ne obce!
Přesvědčila jsem se o tom hned při otevření první složky dokumentů, na kterou jsem
byla zejména zvědavá, a tou jsou smluvní dokumenty s firmou, která realizovala výstavbu
kanalizace. Přestože je zcela běžným zvykem zahajovat záruční dobu po ukončení
zkušebního provozu čističky, po dobu záruky držet zádržné, stanovit alikvotní sankce
vzhledem k výši ceny díla apod., a přestože si obec mohla tyto smluvní standardy při
výběrovém řízení vyhradit, neučinila tak a uzavřela smlouvu, která byla pro realizátora
stavby velmi, ale opravdu velmi přijatelná. Záruka na ČOV, kde nám pomalu odchází
technologické prvky, končí za pár dní, přestože je v trvalém provozu 1. rok, kvalitu
provedené kanalizace, zejména kanálových vpustí a propadlých částí vozovky znáte sami.
Vaše nesčetné reklamace, jak ústní, tak písemné, jsou toho nezvratným důkazem. Vše jsem
se snažila nesumarizovat a u dotyčné společnosti reklamovat.
Projekt kanalizace tak, jak byl uskutečněn, je sám o sobě trochu bombastický. Již
v roce 1995 bylo naprojektováno odkanalizování 5 obcí, včetně té naší, se společnou ČOV
v Pcherách. Tento projekt jsem dokonce našla v šuplíku! Přesto se od něj odstoupilo a byl
vytvořen projekt jiný. Skutečnost je taková, že z původních 5 obcí, které měli mít
společnou ČOV, stojí ČOVky dvě, třebichovická a pcherská, z 5 obcí jsou odkanalizovány
jenom 3, neboť Hrdlív nemá „ani trubku“ a Vinařice, které projekt z roku 1995 také
zahrnoval, jsou částečně svedeny do Švermova a dále nevyřešeny. Naše ČOVka jede na
půl, stojí dost peněz a výhled na její naplnění je v nedohlednu. Smutný důkaz o tom, že stát
umí být opravdu „dobrým“ hospodářem!
Na obci také leží projekt, který v obytné zóně, tedy v ulicích za OÚ, řeší chodníky
a komunikace. Obec za něj zaplatila téměř 250 000 Kč. Má jednu zásadní vadu a tou je
svedení dešťové vody do splaškové kanalizace. Pokud bychom měli tento projekt
v budoucnu realizovat, musel by se předělat, neboť svod dešťové vody do splaškové
kanalizace je nepřípustný. Znamená to další výdaje do změny projektu. Nehledě na
nevyřešené majetkoprávní vztahy mezi několika majiteli chodníků a obcí. Odhadnutá
částka za realizaci opraveného projektu mi po konzultaci s nezávislým projektantem
vychází na nějakých 8 milionů. Což je v současné době pro obec dosti nedostupná cifra.
Pokud bychom na realizaci těch „pár milionů“ přece jen sehnali, myslím, že byste nás
právem mohli defenestrovat.
Takováto dílčí řešení totiž nejsou ve svém důsledku příliš šťastná. Jednak se na ně
špatně shání dotace, protože obec, která nemá vyřešené koncepční řešení pro celé své
území, má jen velmi malou šanci na její získání. Přesvědčili nás o tom také projektanti, se
kterými jsme měli nezávaznou konzultaci o vyprojektování chodníků podél hlavní silnice
č. 118. Pokud se chceme do čehokoli pustit, ať to budou chodníky, veřejné osvětlení,
rozhlas, řešení odvodu dešťové vody, rozvoj nových území, atd., musíme začít od začátku.
A ten začátek, to je právě to již zmíněné koncepční řešení v podobě plánu obnovy
a rozvoje obce. Strategický dokument, ve kterém bychom si měli společně naplánovat, co
a jak vlastně chceme. Na základě takto vytvořeného strategického plánu, který bude mimo
jiné obsahovat vyjádření správců sítí, povodí, je možno fázovitě projektovat a realizovat
dílčí části společné vize. Je to běh na hodně dlouhou trať, a čím dříve se na jeho start
postavíme, tím dříve budeme mít šanci např. chodit v noci po osvětlených chodnících.
Sečteno a podtrženo – řešit provozování kanalizace, srovnat rozpočet a uvolnit tak
prostředky pro financování dotací, vytvořit společný plán obnovy a rozvoje obce – tak
nějak vypadá výhled na další období. Jak dlouhé to období bude, záleží také na Vás. Pokud
máte pocit, že byste mohli svými znalostmi a zkušenostmi přispět, prosím, neváhejte
a přijďte nám pomoci.
A pokud zavítáte na veřejné zasedání, dozvíte se mimo jiné, že obec vystupuje
z dobrovolného svazku obcí, do kterého za poslední roky pouze posílala členské příspěvky.
Vyslechnete si také zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, která
dopadla na „výbornou“, což je ovšem zásluha naší paní účetní, neboť se jednalo především
o kontrolu správnosti „hospodaření v listinné podobě“. Dále se bude také projednávat
záměr obce o převodu majetku – 27 m2 plochy, kterým bychom chtěli srovnat to, co se
napoprvé nepodařilo – došlo k prodeji majetku, aniž bylo uvedeno číslo parcely, která byla
do prodeje započítána, tedy převedeme již jednou koupený a zaplacený prostor, který ale
stále jaksi patří obci… Středočeský kraj vyhlásil několik grantových výzev, měli bychom
odsouhlasit, že se těchto zúčastníme a do 15. 1. 2011 podáme žádost. Určitě se bude jednat
o malou dotaci pro naši knihovnu, kam bychom rádi zakoupili z dotačních peněz počítač
pro potřeby veřejnosti. Na výzvu ohledně revitalizace knihovny v minulém vydání se
přihlásilo již několik z vás, zmíním pí Pekovou, která přišla s nabídkou jednak
provozování knihovny v příjemných odpoledních hodinách a také s možností výuky
obsluhování PC pro seniory. Máme i několik teenagerů, kteří by rádi v knihovně působili,
připravuje se řada aktivit pro nejmenší, třeba v podobě společného čtení. Další výzvy jsou
z oblasti Fondu rozvoje obcí a měst, kde lze požádat o dotaci např. na čekárny, o které se
s největší pravděpodobností pokusíme zažádat. Kdo přijde, dozví se víc.
mj
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Malé předvánoční zam yšlení
Dovolte mi, abych tímto přivítala za
všechny naše občany – členy nového
zastupitelstva. Mnozí z Vás k volbám nešli a
následně ani nesledovali jejich průběh a ani
to, jak ve finále volby dopadly. Snad noví
zastupitelé dodrží v rámci možností vše, co
si „předsevzali.“ Doufáme, že historie se již
nebude opakovat a věty typu „Jsme tu pro
Vás“, budou pravdivé. Nebojte se říci Vaše
názory, podněty, připomínky a možná
mnohdy i dobré rady.
A proto Vám chci připomenout „NEBOJTE
SE DISKUSE.“ Jistě ji všichni zastupitelé
rádi uvítají.
Zaregistrovala jsem velice krásné a kladné
odezvy na první ročník „Adventního
čarování“, kdo se přišel podívat, nasál již
předem tu krásnou atmosféru svátků.
Poznal své spoluobčany, o kterých neměl
ani tušení, že s námi v naší obci žijí. Všichni
si vytvořili krásné vánoční dekorace. Byla
to skvělá „drbárna pro všechny a nikdo
nezlobil.“ Děti poznaly, že i s dospělými se
dá vytvořit něco hezkého a doufám, že jim
zůstanou krásné vzpomínky.
Chci na Vás tímto apelovat, přestože
nebudete přímými aktéry akce, nebojte se
přijít mezi nás! Ať je zase naše „vesnice“
tím, čím kdysi bývala. Já si to ještě
pamatuji, jak jsme všichni chodili společně
se svými rodiči, babičkami a dědečky a
nasávali tu energii, kterou umí dodat pouze
hezké mezilidské vztahy a dobrá nálada.
V návaznosti na výše uvedené řádky bych
chtěla poděkovat všem zastupitelům, kteří
přišli a společně s Vámi rozsvítili náš
„Vánoční strom.“
Všichni, kterým se připravené akce líbili,
přijdou jistě i na další. Těm, kteří měli své
výhrady, chci vzkázat: „Není na světě
člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem.“
Každopádně doufám, že v budoucnu si na
své přijdou všichni. Pokud se vše hned
napoprvé nepodaří, buďte trochu trpěliví a
dejte „Těm novým“ trochu času na rozjezd.
Kdo chce přiložit ruku k dílu, má volné pole
působnosti a jistě budou všichni rádi. Jsme
již velcí a proto, kdo máte chuť, přijďte
mezi ostatní.
Katka Pečená
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4

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

LEDNOVÉ POZVÁNKY
15. 1. 2011 od 15.00

na OÚ

„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
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INFO RM ACE O DĚNÍ V MĚSÍCÍ LI STOP ADU
A D V E N T byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo advent pochází
z latinského „adventus“, což znamená příchod. Doba adventní byla vlastně přípravnou
dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních
čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé
namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímaní.
My jsme letos o první neděli adventní uspořádali tzv. „Adventní čarování“. Za
menší poplatek jsme pro všechny připravili veškeré materiály potřebné k nazdobení
vlastního adventního věnce a pro děti perníčky, které si samy ozdobily cukrovou
polevou. Účast byla hojná, připraveno bylo i menší pohoštění. Veškerá vánoční
výzdoba, která z rukou šikovných občanů a dětí vznikla, byla náležitě oceněna. Nebylo
jednoduché rozhodnout o nejhezčím věnci, proto jsme se v našem prvním ročníku
rozhodli, vyhodnotit umění všech formou losování. V příštím roce tomu ovšem bude
jinak. Letošní čarování bylo jen malým rozjezdem k vyšším metám v příštím roce

15. 1. 2011 od 18.00

v šenku

„SOUTĚŽ MASOVÁ/SÝROVÁ
ROLÁDA“
O nejlepší kuchařku/kuchaře
Své výrobky noste mezi 17. a 18. hodinou.

22. 1. 2011 od 15.00

na sále

„TURNAJ V LÓŘE“

29. 1. 2011 od 14.00

u pramínku

na stráni proti Fejfarovům

„SOUTĚŽ O NEJHRAVĚJŠÍ
RODINU“
Sáňkovačka, bobovačka o nejhravější rodinu
(občerstvení, čaj, kafe, popřípadě troška rumu).

Na všechny se srdečně těšíme!!!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Bohužel se musíme všem, kdo se těšili na turnaj
ve stolním tenise, velice omluvit, neboť v
avizovaném termínu se sešlo více akcí a proto
bude z organizačních důvodů tato akce
přesunuta na jiný termín, ale určitě nenechte
pálky zahálet – TURNAJ BUDE! Pečlivě čtěte
naše upoutávky.
kp

Přehled výherního pořadí:
1. cena Šlehačkový dort
Radka a Jakub Šénovi
2. cena Bezé roláda
Veronika Pečená
3. cena Perníkový adventní věnec – velký
pí Pospíšilová
4. cena Perníkový adventní věnec – malý
pí Keclíková (svoji cenu věnovala
věnci, který se jí nejvíce líbil. Vyrobily jej šikovné ruce Romany Kučerové.)
A D V E N T N Í V Ě N E C je od
nepaměti symbolem vítězství a královské
důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o
projevu úcty, radosti a vítězství. My jsme
jej pojali jako symbol sblížení všech
občanů v naší obci a doufáme, že jsme
tímto položili základ jedné z mnoha
krásných tradic. Již dnes se těšíme na
příští adventní čas a další společně
strávené chvíle.
P E R N Í Č K Y si letos přišli se
svými maminkami nazdobit i naši
nejmenší. Za svoji velkou snahu dostali
všichni čokoládu, tři nejšikovnější i
láhev dětského „Šampíčka“. Gratulujeme
vítězům a všem poraženým přejeme Šlehačkový dort za nejhezčí adventní věnec
mnoho zdaru a štěstí při dalších akcích.
získali Jakub a Radka Š.
O první neděli adventní 28. listopadu byl v naší obci slavnostně rozsvícen
V Á N O Č N Í S T R O M . Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo se na této akci
podíleli a připravili ostatním občanům nevšední zážitek, na který jsme doposud nebyli
v naší obci zvyklí. Především děkujeme pánům Jaroslavu Janků, Martinům
Ferenčíkovi a Jakešovi, kteří strom ozdobili. A samozřejmě také děkujeme Martinu
Dvořákovi, který si vzal na starosti kulturní vložku a nacvičil s dětmi zpěv vánočních
písní a doprovodil malé zpěváky na kytaru. V neposlední řadě patří dík i naší
fotografce Janě, která vše zdokumentovala. Nejvíce pak děkujeme občanům, kteří
přišli a společně si s námi zazpívali. Byla to kouzelná atmosféra a vlastně i velké
poděkování všem, kdo se akce zúčastnili. Děkujeme Vám všem.
S VA T Ý M I K U L Á Š . Přízvisko svatý ukazuje na jeho dobře prožitý život,
naplněný dobrem. Již před naším letopočtem se nazývalo svatým to, co náleželo Bohu
nebo připomínalo jeho vlastnosti. /Nejvyšší dobro/. My jsme dodrželi místní tradici a
stejně jako v minulých letech se pokusili, aby děti „nebyly“ na své drobné hříchy
samy. Proto 4. prosince na sále místního pohostinství proběhla tzv. „MIKULÁŠSKÁ“
pro děti. Účast byla opět hojná, jako v předešlých letech. Chtěli bychom pozdravit
všechny postavy, jež sehrály hlavní roli, především sv. Mikuláše, andělé a samozřejmě
všude přítomné pokušitele s pekelnými nápady – naše čtyři čerty a dvě čertice.
Doufám, že akce proběhla podle představ hlavně nejmenšího publika, neboť o ně šlo v
tento den především. Přestože ukápla nějaká malá slzička, myslíme si, že nakonec byly
děti spokojené a odcházely s pocitem svého velkého vítězství.
Večer pak probíhala v šenku místní restaurace akce pro dospěláky, nazvaná
„posezení s kytarou“. Děkujeme všem, kdo si s námi a kytaristou přišli zazpívat, popít
a pobavit se zase v trochu jiném stylu. Pevně doufáme, že takovýchto akcí a posezení
bude více. Věřte, že i Vy, pokud ovládáte hru na hudební nástroj, nemusíte jen
přihlížet, ale sami se zapojit. Myslím, že každý rád ocení Vaši píli a snahu. Není totiž
důležité být zlatým slavíkem, nebo skvělým virtuózem, ale dělat vše, protože Vás „to
baví.“ Každý z nás má nějaké malé nadání a kdo se o něj sám rád podělí, je v očích
ostatních o to větší celebrita.
kp
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