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Školní rok 2008/2009 jsme úspěšně zahájili 1. září 2008 
s celkovým počtem 19 nahlášených dětí. V této době MŠ pravidelně 
navštěvuje 16 dětí.

Září bylo ve znamení seznamování se s novým prostředím, zvláště 
pro nově příchozí. Můžeme v klidu říct, že mezi dětmi panují přátelské 
vztahy a nebyl pro ně problém si na sebe zvyknout. Starší děti ze 
začátku hodně pomáhaly mladším, ať třeba s oblékáním, nebo 
zařazením do kolektivu. 

První akcí, které se pravidelně připravují pro děti a rodiče bylo 
1. října tradiční vyrábění Podzimáků. Účast jak dětí tak i rodičů byla 
hojná. Děti si přinesly z domu materiál v podobě zeleniny, ovoce 
a drobných doplňků, které podzimní příroda dokáže nabídnout. 
Z tohoto materiálu pak  dle své vlastní fantazie, kterou podpořili 
přítomní rodiče, vyráběly různé postavičky a zvířátka. Výstavka jejich 
tvorby pak byla ke zhlédnutí na chodbách OÚ a MŠ Třebenice.

16. října proběhla další z akcí. Jednalo se o Drakiádu, které se 
zúčastnili téměř všichni. Počasí nám přálo a tak nic nebránilo tomu, 
abychom si vše pořádně užili. Po ukončení dračího rejdění ve vzduchu 
byli děti odměněni medailemi a malou sladkostí.

No a jelikož se nám blíží krásné období Vánoc, připravili jsme další 
potěšení pro děti a rodiče. Šlo o vánoční tvoření – zdobení perníčků, 

Zprávy o našich nejmenších

Rozkvetlý dům

které se uskutečnilo 17. prosince v MŠ. Děti zde opět předvedly, že 
jejich šikovnost a fantazie neznají mezí a sami měli ze svých výtvorů 
obrovskou radost. 

O dalších připravovaných akcích Vás pochopitelně budeme 
informovat v dalším vydání zpravodaje.

Krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody a hlavně 
zdravíčka v roce 2009 Vám všem přejí zaměstnanci MŠ Třebenice. 

I v letošním roce jsme chodili a sledovali naše tři obce, abychom 
dali dohromady fotografie domků, které jsou pro své okolí ozdobou. 
V letošním roce jsme se rozhodli udělit titul Rozkvetlý dům majitelům 
domku s číslem popisným 120. Bohužel je stále mnoho těch, jejichž 
domek s okolím není pro obec zkrášlením, spíše naopak (viz. zpravodaj 
prosinec 2007). Doufejme, že i tato neutěšená situace se jednou zlepší.

M. V.

I v letošním roce proběhlo tradiční slavnostní rozsvícení 
našeho vánočního stromu. Jsme rádi, že vše dobře dopadlo, 
protože ještě v den rozsvícení to se slavností vypadalo velmi 
nahnutě. Několik týdnů před Adventem jsme bez úspěchu 
sháněli plošinu ke zdobení. Když se nakonec podařilo tento 
stroj sehnat týden před slavností, nepřálo nám počasí v podobě 
velkého větru, ve kterém tento stroj pracovat nesmí. Nakonec 
se začalo zdobit až v sobotu 29. listopadu, tedy v den rozsvícení. 
Těsně před ukončením věšení světelných řetězů však došlo na 
plošině k závadě, která znemožnila její další použití. Nakonec 
se zdobení podařilo dokončit za pomoci žebříku a ráhna, takže 
slavnost mohla proběhnout.

Chtěl bych zde znovu poděkovat všem, kdo jste přišli 
podívat se na náš vánoční strom, popovídat se známými 
u svařeného vína a shlédnout kulturní program, který pro vás 
připravila MŠ a starší děti. Chtěl bych poděkovat také dětem 
a učitelkám z MŠ a v neposlední řadě také odrostlejším dětem, 
které obětovaly část svého volného času, aby pro Vás své 
vystoupení nacvičily. Teď nezbývá, než důstojně oslavit 
Vánoce a přát si, abychom všichni byli zdraví a příští rok se 
pod douglaskou znovu sešli.

M. V.

Vánoční strom

zpravodaj obce

TŘEBENICE
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Den otevřených dveří ve valečské škole

Dne 16. listopadu se u příležitosti nově zrekonstruované budovy 
naší základní školy konal den otevřených dveří. Za přítomnosti 
vzácných hostů a místních občanů p. senátor Jonáš, starosta obce a pan 
ředitel školy přestřihli slavnostně pásku u nového vstupu do budovy 
školy. Následovalo krátké pásmo v místní tělocvičně, které si pro 
občany připravili ti nejmenší z MŠ a žáci základní školy. Poté si všichni 
zúčastnění mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory v naší 
škole. V celé škole byla vyměněna okna, budova byla celkově 
zateplena, nad vstupem vznikla nová učebna, která je obklopena 
terasou, nové zamykatelné šatny a byla rozšířena jídelna. Všechny tyto 
změny byly všemi účastníky hodnoceny kladně a nejvíce byla 
obdivována nová učebna, která v tuto chvíli není ještě vybavena. Nově 
byly vybudovány i přístupové chodníky a upraven okolní terén.

Kdo přišel, byl také v nově upravené jídelně odměněn malým 
občerstvením a při odchodu malým dárkem v podobě propisky s logem 
valečské školy.

Závěrem bych chtěl poděkovat zhoto-
viteli V-STAV Hrotovice za dobře odve-
denou práci a vedení obce Valeč, že se snaží 
naši školu zmodernizovat, což se jim 
opravdu daří. 

Učitelskému sboru pak přeji, aby se jim 
v nových prostorách dobře učilo a měli pro 
svoji práci maximální pohodlí. Našim dětem 
přeji, aby si v nových lavicích odnesli do 
života to nejcennější a to je vědění. 

Do nového roku Vám přeji vše nejlepší 
a pěkné prožití svátků Vánočních.

J.CH.

Vždy zhruba jednou za šest týdnů 
proběhne v zasedací místnosti OÚ veřejné 
zasedání zastupitelstva obce. Bohužel, 
veřejné je pouze názvem. Dříve alespoň 
občas několik hostů na zastupitelstvo 
zavítalo, dnes už jde spíše o výjimku. Je to 
škoda, neboť mnohdy se probírají velice 
důležitá témata, která se týkají budoucnosti 
obce a důležitých rozhodnutí. Týkají se tudíž 
každého z nás, nikoli pouze zastupitelstva. 
Mnohdy by se také předešlo určitým 
nesrovnalostem, kdy se občané o proble-
matice dozví pouze z obecních vývěsek nebo 
doslechu a aniž by chápali souvislosti 
a zjistili si podrobnosti, začnou šířit 
zkreslené zprávy, které se zcela rozcházejí se 
skutečností. Přáním zastupitelstva do 
příštího roku proto mimo jiné je, aby se na 
jeho zasedáních zvýšila účast veřejnosti. 
Nejednáme totiž o sobě, ale o Vás, a nejsme 
samozvaní mocipáni, ale vámi volení 
zástupci z Vašich řad.

M. V.

Veřejná zastupitelstva

Na jiném místě tohoto zpravodaje se zamýšlím nad slovem krize. A zde se 
naskýtá možnost jak ji zmírnit těm, kdo to opravdu potřebují. I o následujících 
Třech králích proběhne v našich obcích sbírka. Pomozte prosím každý podle 
svých možností těm, co vaši pomoc potřebují.

M. V.

Tříkrálová sbírka

Všem se jistě z médií donesla zpráva, 
že v letošním roce došlo ke změně záko-
na, který upravuje daň z nemovitosti 
a její výběr a přerozdělení. Všichni také 
jistě zaregistrovali, že mnoho obcí 
využilo tuto možnost a radikálně zvýšily 
občanům výši této daně, neboť nově 
zůstává vybraná částka v pokladnách 
obcí. V naší obci zůstává vše při starém, 
výše daně z nemovitosti se zvyšovat 
nebude. Mohli bychom sice ze zákona 
zvednout platbu až pětinásobně (a v 
mnoha obcích to opravdu udělali), ale 
nepřijde nám správné pěchovat obecní 
pokladu za každou cenu a dřít občany 
z kůže. 

Pro zbytek funkčního období sou-
časného zastupitelstva proto zůstává 
daň ve stávající výši.

M. V.

Daň z nemovitosti

Zastupitelstvo obce 

Třebenice Vám přeje krásné 

prožití vánočních svátků

ve společnosti svých blízkých,

a do nového roku hodně

štěstí, úspěchů

a hlavně zdraví



Tak tu máme zase dobu vánoční, se kterou nastává čas bilancování 

a pohledů jak za minulostí, tak do budoucnosti. A jedním často 

opakovaným slovem je v poslední době krize. 

Krize. Co to vlastně je? A jaké má měřitelné hodnoty? Kde jsou 

hranice měřitelných hodnot? Je krizí, když už mám v peněžence jen 

stokorunu, nebo musím mít jen devadesát? Když mám na oběd chléb 

s máslem, nebo jej musím mít i bez másla? Když mám zlomenou nohu, 

nebo mi ji musí amputovat? Krizi chápe každý trochu jinak a hlavně 

k jejímu vzniku často vědomě přispívá. 

Můžeme však někdo z nás mluvit o krizi a nejasných pohledech do 

budoucna? V oblasti životní úrovně a potřeb k zajištění života myslím 

že ne. O krizi se dá mluvit v souvislosti s pohledem do Etiopie, Konga, 

Severní Koreji a podobných zemí. Pro mě je ekonomickou krizí to, když 

děti umírají hlady a v důsledku banálních onemocnění. Když rodiče 

riskují své životy aby nakrmily děti tím, že zcizí několik kusů ovoce ze 

stromu a hrozí jim za to zastřelení. Když se lidi perou o trochu vody, 

která se po dešti zachytila v louži. To je pro mě krizí, která mi vhání slzy 

do očí. Zvykli jsme si na jistý životní standard a v momentě, kdy z něj 

jsme nuceni slevit mluvíme o krizi. To že nebudu mít na novou televizi, 

že nebudu mít na salám a v neděli na svíčkovou však pro mě není krizí. 

Je to jen slevou z vysoké životní úrovně. A že by u nás někdo v dnešní 

době umíral hlady, to se mi nezdá. Pánové z Wall Street mluví o krizi, 

protože již neberou ročně desítky milionů dolarů, ale museli si o nějaký 

ten milion „utáhnout opasek“. To že ji však sami vyvolali (a nemohu se 

zbavit pocitu, že uměle), však nikde nezaznívá. Je jasné, že rychle se 

rozpínající ekonomika dříve takzvaných ekonomicky rozvojových 

států, musela s celosvětovým trhem zamávat. Už se nesoustřeďuje 

průmyslová výroba pouze do malé části světa, ale rozpíná se tam, kde 

by to dříve bylo nemyslitelné. S tímto se však dalo počítat a připravit se 

na tuto situaci. 

Přestaňme však mluvit o ekonomické krizi. Někdo může říct „Ten 

má co mluvit – nový dům, zaměstnání…“. Dům však je na dluh 

a zaměstnání kdokoli z nás dnes má a zítra mít nemusí. Kdybych se však 

tímto měl trápit, nebudu mít já ani moji blízcí nikdy nic. Mnohdy je lepší 

než závidět raději věnovat energii tomu, abych to co mohu závidět měl 

také. A když se moc chce, ale opravdu moc, a dokáže se tomu hodně 

obětovat, tak jde všechno. Nikdo z nás totiž o krizi mluvit nemůže 

– alespoň ne o existenční. Je tu však jiná krize, která je skutečná. A ne 

jen u nás, ale globálně. Je to krize citová. Obyčejná absence lásky 

a úcty, jejíž důsledky však mohou být globálně zničující. Když se 

podívám kolem sebe, je mi někdy smutno a úzko. Snažím se tedy začít 

u sebe a krizi nemít. Milovat svoji rodinu, své blízké, svoje okolí. A když 

to zkusím trpělivě dodržovat, tak se mi najednou láska začíná vracet. 

A já zjišťuji, že když mám ty, které mohu milovat, a kteří milují mě, tak 

krizi mít nemohu. A pak je mi jedno, jestli bydlím v podnájmu 1+1, nebo 

v milionářské vile s pěti ložnicemi a Mercedesem v garáži. Vše ostatní 

se stává pouze nástrojem, kterým lze potěšit ostatní, to platí především 

pro majetek. Pokud si uvědomím pravou sílu lásky, nemohu mít rád 

neživé peníze a majetek. 

Proto děkuji. Děkuji Bohu, že mám svoji rodinu, své blízké, že mám 

Vás všechny kolem sebe. Že máme co jíst, že naše děti neumírají na 

běžné banální nemoci, mohou chodit do školy a my můžeme pracovat. 

A hlavně za dar lásky. Za ten děkuji nejvíc a ze všech nejvíc si jej vážím. 

A až jednou nadejde můj čas, nebudu nešťastný, že opouštím majetek, 

ale své blízké. Važme si tedy každého dne, který spolu můžeme strávit. 

Nebojme se projevit své city k okolí a nebuďme lhostejní k neštěstí 

druhých. A zapomeňme na slovo krize. Ať si v televizi breptají co je 

napadne. Ať se politici děsí a banky krachují. Ať mocní hovoří o krizi, 

když sami nevědí, co to slovo znamená. A ukažme, že slovo krize je jen 

prázdné uskupení nesouvislých písmenek. 

M. V.

Vánoční zamyšlení
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Vážení občané, dovolte mi, abych vás informoval o ukončení 
činnosti sdružení pro plynofikaci obcí Třebenice a okolí. Nejprve bych 
v kostce popsal důvod vzniku sdružení a jeho průběh.

Toto sdružení vzniklo v době, kdy nebyl dostatek prostředků, aby si 
jednotlivé obce dokázaly financovat dlouhé přípojky středotlakého 
potrubí, a čekat, že by to udělaly plynárenské společnosti, to bychom se 
načekali.

Proto i z iniciativy bývalého předsedy svazku a starosty obce 
Třebenice p. Stanislava Chvátala a dalších představitelů obcí Dalešice, 
Valče, Lipníka, Klučova a Dolních Vilémovic vznikl tento svazek. 
Zakladatelská smlouva byla podepsána 26. 1. 1998. Samozřejmě 
jednání již probíhala v předchozím roce. Dne 30. 1. 1998 byl tento 
svazek zapsán do registru zájmových sdružení právnických osob 
u okresního úřadu v Třebíči.

Tím samozřejmě vznikla daleko lepší výchozí pozice pro jednání 
se Státním fondem životního prostředí České republiky, o kterých by 
spíše mohli povídat bývalí představitelé svazku jako p. Stanislav 
Chvátal, p. Chládek, p. Novotný nebo p. Nevoral a samozřejmě 
všichni, kdo byli u zrodu svazku.

Nicméně těmto pánům se podařilo vyjednat podporu pro tento 
projekt ve výši 17. 780 tis., přičemž celkové náklady na realizaci 
projektu byly 30. 600 tis., tj. 100%, což znamená, že vlastní zdroje 
musely být 12. 820 tis., tj. 41,9% a podpora ze SFŽP 17. 780 tis., tj. 
58,1%. Tato podpora se skládala z dotace SFŽP 9. 180 tis., tj. 30% 
a z půjčky SFŽP 8. 600 tis., tj. 28,1%.

Samozřejmě, že každá dotace a půjčka má své podmínky, za 
kterých je možné peníze dostat. Pro svazek to znamenalo zahájení akce 
k 1. 4.1998, dokončení k 30. 9.1999 a uvedení do trvalého provozu 
k 1. 10. 1999.

Myslím, že si všichni dovedeme představit, co to muselo být za 
práci jen takovou akci připravit, zajistit finance, vykoupit pozemky 
a vyjednat věcná břemena pro trasu plynovodu. Poté vybrat zhotovitele 
stavby, jednat o konečných přípojkách a hlavně o dostatečném 
množství přípojek, aby vlastně bylo připojeno 90 % nemovitostí 
a dotace byla účelně vynaložena.

Vzpomínám si na tuto dobu, kdy tyto práce probíhaly ve Třebe-
nicích a první kroky pana Chvátala po příjezdu z práce vedly od auto-
busu k výkopům, a nebo pro kolo a pokračoval tam, kde se prováděly 
práce související s plynofikací. Kontroloval, jak práce pokračují 
a hlavně kvalitu prováděných prací. Poté se dlouho do noci svítilo na 
úřadě.

Většinu výkopových prací prováděla firma p. Valy V-stav 
Hrotovice a technologii pak TTS Třebíč, kterou zastupoval p. Horký 
z Hrotovic. Nebudu v tuto chvíli popisovat, co to muselo být 
stráveného času v kancelářích, na jednáních nad projekty, nad 
geometrickými plány, kolik faktur bankovních výpisů a kolik různých 
účetních operací muselo projít rukama našich dvou účetních 
pí. Coufalové a pí. Palátové. Byly to právě ony, na které jsme se mohli 
spolehnout, že vše bude v nejlepším pořádku a audity to vždy potvrdily. 
Tato plynofikace byla k 30. 11. 1999 zkolaudována a 30. 12. 1999 
nabyla právní moci. Od roku 2000 byly zahájeny splátky půjčky, které 
skončily v roce 2006 a trvaly tedy 7 let. Po skončení splácení jsme 
začali uvažovat o tom, že svazek svůj účel splnil a bylo by proto dobré 
majetek svazku rozdělit obcím a svazek zrušit. To se ke konci roku 
2008 podařilo splnit. Některým obcím se dokonce podařilo plynovod 
prodat a získat tak část vložených prostředků zpět. Dovolte mi, abych 
v tuto chvíli poděkoval všem, kteří ve svazku pracovali a přispěli tak 
k tomu, aby se dobré dílo podařilo. Na posledním zasedání sdružení 
bylo konstatováno, že svazek svůj účel splnil a byl motorem k tomu, 
aby se vytýčený cíl splnil. Na závěr bych rád konstatoval, zdali by 
nebylo dobré, abychom si v současném zastupitelstvu vytýčili 
podobný cíl a šli za ním tak, jak nám to ukázali naši předchůdci. 
Podobná akce by se jistě našla, jako například splašková kanalizace 
s čističkou, ale to musíme nechat již na současném vedení obce.

J. CH.

Ukončení činnosti

svazku obcí
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Odpady ...

Toto téma bylo ve zpravodaji probíráno již mnohokrát, nicméně 
zákon o odpadech doznává neustálých změn a situace v obci taktéž. 
Neškodí proto připomenutí základních principů a upřesnění nejasností. 

V první řadě jde o tříděné odpady. Na tomto poli je celkem jasno 
a já bych na tomto místě chtěl poděkovat té části občanů (a těší mě, že 
jde o většinu), kteří si již uvědomili důležitost třídění. Kapacita 
kontejnerů zatím dostačuje, pokud by se objevily nedostatky v tomto 
úseku, budou okamžitě řešeny nákupem dalších nádob. Na druhou 
stranu je ale bohužel stále dost těch, kdo odpady třídit odmítají 
a likvidují je naprosto nevyhovujícím a pro rozumného člověka 
nedůstojným způsobem – vhozením do popelnice (popřípadě do lesa), 
nebo spálením. K první možnosti. Je třeba si uvědomit, že tuto planetu 
nemáme jen pro naše současné generace, ale předpokládá se existence 
lidstva na poměrně delší dobu. Každá doba a život v ní však s sebou 
nesly, nesou a budou nést i produkci odpadu. A v současnosti jde 
o materiály, jejichž množství a chemická struktura je alarmující. 
Popelnice jsou vyváženy jako směsný komunální odpad na skládku 
TKO Petrůvky. Ta má svoji kapacitu, kterou nelze překročit. Až bude 
naplněna, budou se hledat nové prostory pro skládkování. Pak je klidně 
možné, že bude v hledáčku i katastr naší obce. A nejvíc pak budou 
křičet ti, jež jsou největšími viníky této situace. Nechápu, proč bych 
měl např. prázdnou konzervu, nebo PET láhev vhazovat do 
netříděného odpadu a tím zbytečně zabírat místo na skládce, když ji 
můžu stejně pohodlně vhodit do pytle a ten po naplnění odnést do 
kontejneru na tříděný odpad. Tyto suroviny jsou pak z velké části 
zpětně využity. Málokdo si uvědomuje, že např. fleesová bunda je 
vyrobena z PET láhví, papír na denní tisk z tříděného papíru, sklenice 
ze které pije pivo z tříděného skla a plechy jeho automobilu z kovového 
odpadu. S těmito výrobky se setkáváme denně a stále nám dobře slouží. 
Na skládce zabírají místo a příroda si s nimi mnohdy nedokáže poradit 
za stovky let. 

A ke druhé možnosti – spálení. Občas slyším, že nejjednodušší je 
např. PET láhve spálit. Ať si takový jedinec uvědomí, že plast hoří 
velmi špatně a v důsledku nedokonalého spalování jednak vydává 
minimum tepelné energie, jednak spolehlivě znečistí kotel i komín 
a hlavně – při hoření produkuje jedny z nejhorších karcinogenních 
látek. Takže Vám s plnou odpovědností říkám: Pokud hledáme důvody 
tendence zvyšování výskytu onkologických onemocnění (rakoviny), 
jsou tito darebáci jedním z faktorů, proč tomu tak je.  

Další komoditou, kde již tak jasno není, jsou stavební odpady, 
především odpad kategorie 17 09 04 – směsné stavební a demoliční 
odpady (suť) i všechny ostatní odpady řady 17 .. ..V poslední době se 

stále setkávám s dotazy, kam tento odpad ukládat a následným údivem, 
když řeknu že do Petrůvek. Je jasné, že tam nikdo nepojede 
s hromádkou vápenné suti z oklepaného kurníku, ta se dá po domluvě 
použít k opravě polních cest. Když však někdo staví, nebo rekonstruuje 
dům, musí si uvědomit, že jednou z položek rozpočtu je likvidace 
vzniklých odpadů. Obec v žádném případě není zaopatřovací ústav, 
který stavebníkům za peníze ostatních bude likvidovat odpady. A údiv 
nad instalací závory u silnice po levé straně na Třebíč v místě zvaném 
„Na kozině“ mi není už vůbec jasný – prý jak jsme si mohli dovolit 
uzavřít skládku. Je třeba si uvědomit, že skládka to opravdu byla – ale 
černá, hrozící obrovskou pokutou. Po domluvě s místními stavebníky 
(vyjma starosty!) byla vyklizena,  zavezena inertním materiálem 
a následně jimi a na jejich náklady zrekultivována a připravena 
k osázení stromky. A hloupé řeči, že si zastupitelé (a hlavně starosta) 
šetří místo pro svoji suť, jsou opravdu hloupé a nic po nich není. Jako 
stavebník jsem veškerou vzniklou suť nechal odvézt na vlastní náklady 
do Petrůvek, od čehož komukoli ukážu doklad. A šlo zčásti o pěkný 
materiál, vhodný k opravám cest. Jednak jsem však chtěl ušetřit místo 
pro ostatní občany a jednak jsem se nechtěl dočkat hloupých narážek 
a řečí – a stejně dočkal. 

Takže pokud jde o čistou suť, je tato přijímána na skládce 
v Petrůvkách za cca 150,- Kč/tunu, to znamená, že likvidace 5t 
traktorové vlečky i s náklady na dopravu vyjde na něco málo přes tisíc 
korun, což žádného stavebníka nepoloží.

Mimochodem pro všechny typy odpadů slouží také sběrný dvůr 
v Třebíči, kam mohou občané všech obcí ukládat odpad zdarma. Opět 
však upozorňuji – pokud někdo vyveze jako občan 4 traktorové a 10 
nákladních pneumatik, nejde o odpad z komunální, ale podnikatelské 
činnosti. A likvidaci odpadů podnikatelům obec hradit nebude! Každý 
podnikatel by měl mít zpracováno odpadové hospodářství, kde má 
jasně řečeno, jak nakládá s odpadem. Takže pokud ještě v budoucnu 
nastane podobná situace, bude tento druh odpadu občanovi zpětně 
přeúčtován k úhradě i s náklady na administrativní zátěž.

Je prostě třeba si uvědomit, že žijeme v době, kdy produkujeme 
druhy odpadů, které jednoduše nejdou pohodit nebo kompostovat, ale 
musejí projít řízeným systémem likvidace. A pokud si toto 
neuvědomíme, zničíme prostředí sami sobě. A nelze brát v potaz 
argumenty typu „Proč já bych třídil, když támhleten netřídí, netřídí 
velké podniky“ a podobně. Jsem si jist, že když ten co netřídí, nebo 
ředitel nějaké fabriky skočí z mostu, nikdo za ním taky skákat nebude. 
Takže každý musí začít u sebe a když sledovat příklady, tak vždy raději 
ty kladné.                                                                                       M. V.

Akce provedené v letošním roce:

-Koupě budovy sportovního areálu na fotbalovém hřišti
-Oprava komunikace za KD
-Práce na přidělení dotace pro revitalizaci Plešického rybníka
-Výběrové řízení na obsazení pohostinství s ubytovnou ve spor-

tovním areálu na hřišti
-Vytěžení části obecního lesa v důsledku stáří porostu a 

napadení kůrovcem
-Výměna oken na budově OÚ a MŠ
-Výměna části nevyhovujícího zařízení MŠ
-Výměna střešních oken na budově sportovního areálu
-Výroba a montáž přístřešků na autobusových zastávkách 

Třebeice, Plešice, Chroustov
-Čištění struh v okolí obce
-Likvidace černých skládek na katastru našich obcí
-Částečná výměna vybavení pekla v KD
-Z kulturních akcí pak Den dětí a rozsvěcení vánočního stromu

Plánujeme:

-Získání dotace na projektovou dokumentaci ČOV

-Rekonstrukce a odbahnění požárních nádrží ve Třebenicích 
a Chroustově

-Dokončení rekonstrukce pekla v KD

-Rekonstrukce věže na budově hasičské zbrojnice

-Získání dotací na opravu komunikací a veřejných prostranství

-Další práce na rekonstrukci sportovního areálu na hřišti 
s využitím dotací

-Prodej středotlakého plynovodu 

-Další čištění struh na katastru obcí

-Z kulturních akcí vítání občánků a setkání dříve narozených

-r-
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Palátová Eva Třebenice 130 20.   9. 2008Noví občánci:
Nechvátal Jiří  Hrotovice, DomkyKlouda Kryštof Třebenice 114 12.  4. 2008

Buchal Jakub Třebenice   73 29.  5. 2008
Řezáčová Barbora Třebenice 29 18. 10. 2008Křivánková Veronika Třebenice   39   9. 10. 2008
Jaroslav Hasoň ŠošůvkaVávra Vít Chroustov    8    20. 10. 2008

Řezáčová Klára Třebenice   54 10. 11. 2008
Holoubková Marie Třebenice 14 14. 11. 2008
Bábuněk  Zdeněk KuroslepyVšem dětem přejeme šťastné dětství  a rodičům hodně radosti 

a zdaru při jejich výchově.
Všem novomanželům přejeme mnoho štěstí ,lásky a radosti při 
společné cestě životem

Úmrtí:
Dvorský Josef Chroustov 1 18.  2. 2008 Významná životní jubilea v roce 2008
Vávra Jan Plešice 4 24.  3. 2008
Chvátal František Třebenice 64 10.  6.  2008 90. roků
Vařejková Ludmila Třebenice 15 22.  6. 2008 Chvátalová Milada Třebenice 7 16.   4.
Filipcová Štěpánka Třebenice 103   7.  7. 2008
Hotový Emil Třebenice 55   6.  8. 2008 80. roků

Chvátal Emil Třebenice 30 12.   5.
Rodinám zemřelých projevujeme upřímnou soustrast Pospíšil Josef Třebenice 66 13.   3.

75. rokůPřihlášení k trvalému pobytu
Cejpek Josef Třebenice  60   2.   3.Borek Richard Plešice 10   9.   1. 2008
Fialová Emílie Třebenice  50 23.   8.Semotamová Irena Třebenice 42   3.   6. 2008
Konečná Miloslava Třebenice 21 10.   6.Helísek František Třebenice 134 22.   9. 2008
Vala Josef Třebenice  8   1.   1.Helísková Dana Třebenice 134 22.   9. 2008

Helísková Dana ml. Třebenice 134 22.   9. 2008
70. rokůŠtverák  David Třebenice 134 22.   9. 2008
Chvátalová Marie Třebenice 64 21.   5.Semotam Aleš Třebenice 42 10. 11. 2008
Ondráček Josef Třebenice 41 20.   2.Semotamová Martina Třebenice 42 10. 11. 2008
Palátová Jaroslava Třebenice 86 16. 10.Křivan Miroslav Třebenice 39 10. 11. 2008

Řezáč Zdeněk Chroustov 5   3. 11. 2008
65. rokůŘezáčová Jana Chroustov 5   3. 11. 2008
Chvátal Stanislav Třebenice 40   2.   5.Řezáčová Edita Chroustov 5   3. 11. 2008
Nedvědová Anna Třebenice 82 26.   4.Řezáčová Veronika Chroustov 5 27. 11. 2008
Vystrčilová Jarmila Třebenice 6   6.  11.
Čaněk Miroslav Plešice 14 14.   7.

Odhlášení trvalého pobytu Hanzlová Marie Plešice 6 16.   6.
Mácová Jitka Třebenice 120   7.   7. 2008
Filipec Milan Chroustov 6 23.   9. 2008 60. roků
Hasoňová Barbora Třebenice 29 22. 10. 2008 Vrbka Pavel Plešice 5 20.   1.

Vrbková Jaroslava Plešice 5   5.   2.

Sňatky: Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.
Neterdová Martina Třebenice 39 12.   4. 2008
Křivan Miroslav Korolupy

Nejstarší občané:
Chvátal Josef Třebenice 7 19. 3. 1916Semrádová Lenka Chlum 

Ing. Holoubek Miroslav Třebenice 26   8.   8. 2008

společenská kronika

sport

TJ Sokol – oddíl kopané

Z přípravky bylo založeno družstvo mladších žáků – 7+1, hrající na 
polovinu hřiště. Naši nejmladší fotbalisté sice skončili se čtyřmi body 
na 7. místě, ale předváděli, že jim nechybí chuť a energie do hry.

Někteří z hochů z jarní části soutěže, dosáhli věku starších žáků 
a začali na podzim bojovat v této kategorii. Nutno dodat, že všechny 
zápasy bylo nutné doplňovat jejich kádr i žáky mladšími. I přesto 
podávali solidní výkony a patří jim se šesti body 6. místo.

Mužstvo mužů už od poloviny ročníku 2007/08 předvádělo pěkný, 
kombinační fotbal. To byl dobrý předpoklad pro podzimní část soutěže 

2008/09. Kádr mužstva se ustálil a čtyři zápasy v řadě znamenaly 
12 bodů. Hráči pokračovali v pěkné kombinační hře, což se projevilo 
i na konečném výsledku /viz. tabulka/. Na tomto úspěchu se podíleli 
tito hráči: Pospíšil, Palát P., Tříletý, Jaroš (3), Fiala Jar., Hrbáček L. (1), 
Totek, Štveráček (5), Čermák, Machát (7), Kocmánek (4), Smilek (10), 
Procházka (5), Fiala Vl. st. (2), Fiala Vl. ml., Kunce a Buchal L.

Jednotlivé výsledky: M. Budějovice B – Tř. 3:5, Tř. – Stařeč 3:1, 
Hartvíkovice B – Tř. 1:2, Tř. – Opatov 3:2, Přibyslavice B – Tř. 1:1, 
Želetava – Tř. 2:3, Tř. – Chlístov 3:2, Blatnice – Tř. 3:3, Tř. 
– Dukovany 4:2, Vladislav – Tř. 2:0, Tř. – Rokytnice 5:0, Okříšky B 
– Tř. 2:1, Tř. – Náměšť B 4:2.

(tabulka soutěže na str. 6)
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sport

Rk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tým

Vladislav

Třebenice

Dukovany

Blatnice

M. Budějovice B

Stařeč

Náměšť - Vícenice B

Rokytnice

Chlístov

Želetava

Borovina - Opatov B

Okříšky B

Hartvíkovice B

Přibyslavice B

Záp

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

+

9

9

9

8

7

7

5

4

4

4

4

4

2

1

0

2

2

1

3

2

2

4

4

3

2

1

1

0

1

-

2

2

3

2

4

4

4

5

6

7

8

8

11

11

Skóre

35:18

37:22

42:17

34:16

51:26

31:19

37:34

20:29

22:30

25:29

29:39

21:35

13:42

14:55

Body

29

29

28

27

23

23

19

16

15

14

13

13

6

4

(Prav)

8

11

10

9

2

2

-2

-2

-3

-4

-5

-8

-15

-17

Děkujeme celému mužstvu za příkladnou reprezentaci našeho 
oddílu, OÚ za finanční podporu a divákům  za návštěvnost a přízeň. 
Přejeme klidné a spokojené Vánoce a v Novém roce pevné zdraví.

Výbor TJ Sokol

Rk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tým

Trnava

Březník

Stařeč

Hartvíkovice

Vladislav

Rapotice

Třebenice

Mohelno

Dukovany

Záp

11

10

11

11

11

10

11

11

10

+

9

9

8

7

4

4

2

2

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

-

2

1

3

3

6

6

8

9

8

Skóre

40:10

28:12

40:21

37:20

28:25

27:30

20:37

15:42

16:54

Body

27

27

24

22

13

12

7

6

4

(Prav)

9

12

9

7

-5

-3

-11

-9

-11

Dorost II. třída sezóna 2008/2009

Nabízí se mi myšlenka, začít tento článek stejně jako loni a předlo-
ni. Že jsme  měli ambice na střed tabulky, no a nakonec jsme rádi, že 
nejsme poslední. Nikterak tuto situaci rozebírat nebudu. Ale je potřeba 
doplnit realizační tým novými lidmi a oživit mužstvo novými informa-
cemi a návyky. Nicméně jaro budeme muset dohrát ve stejném složení.

Na sezónu 2009/2010, kdy chystáme postup z kategorie dorostu do 
mužů, nám slíbil pomoc pan Miroslav Urbanec. Jeho zkušenosti 
z dlouholeté fotbalové a trenérské kariéry budou pro kluky určitě 
přínosem. Na jeho příchod se těší kluci a já také. 

Josef Bárta

Rk.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tým

Hrotovice A

Rokytnice n. R. A

M. Budějovice B

Rouchovany B

Třebenice A

Třebíč B

Mikulovice A

Jmenice B

Náměšť n. O. B

Výčapy A

Rapotice A

Želetava A

Záp

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

+

6

6

5

5

5

5

2

2

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

2

0

0

0

-

1

1

1

1

1

2

4

5

4

6

6

7

Skóre

78:48

93:33

80:46

74:52

73:53

80:46

62:64

58:68

57:69

27:99

39:87

35:91

Body

19

19

18

18

18

17

12

11

11

9

9

7

STOLNÍ TENIS:
Okresní přebor 1. třídy sezóna 2008/2009

Soupiska: Chvátal František, Bárta Josef, Česnek Petr, Vyletěl Petr, 
Vyletěl Pavel. Letos poprvé, byla do našeho stolního tenisu zavedena 
baráž. Po základní části se spolu utká prvních šest mužstev o postup 
a mužstva sedm až dvanáct o sestup. V nabité konkurenci bychom 
určitě raději hráli v té první skupině. 

Josef Bárta

Před posledním zasedáním ZO Třebenice, nám byl doručen dopis 
od předsedy oddílu stolního tenisu ve Třebenicích p. Františka 
Chvátala. Myslím si, že stojí za to jej na těchto stránkách zveřejnit, 
neboť hezky vypovídá o dvacetileté činnosti tohoto sportovního 
oddílu.

Vážené zastupitelstvo,
v letošním roce jsme zahájili jubilejní dvacátou sezonu stolního 

tenisu v okresních soutěžích. Pro náš oddíl to bude důvod oslav 
20. výročí založení tohoto sportovního oddílu v naší obci. Ve sportu 
dvacet let aktivní činnosti je velmi dlouhá doba a proto, tak jak většinou 
bývá zvykem při takových příležitostech se hodně bilancuje a vzpo-
míná nejen na průběh uplynulých let, ale i na začátky, jak jsme si 
v rekonstruované bývalé škole vytvořili hernu, která byla sice součástí 
budovy, ale při zmíněné rekonstrukci se buď na ni zapomnělo a nebo 
práce na ní byly v té době odsunuty do dalších pětiletých plánů.

S odstupem času jsem rád, že jsme s panem Ondráčkem přišli 
s nápadem založit ve Třebenicích oddíl stolního tenisu, že jsme měli 
podporu ve výboru Tělovýchovné jednoty Sokol v čele s předsedou 
panem Holoubkem a tak jsme se mohli brigádně pustit do rekonstrukce 
tělocvičny sami. Velký dík patří pnu Běhounkovi, který nám zajistil 
všechen potřebný materiál a my jsme mohli po půl roce převážně 
zednických pracích přihlásit oddíl stolního tenisu pod hlavičkou TJ 
Třebenice do okresních soutěží, kde působíme dodnes. 

I kádr mužstva po dvaceti letech nedoznal velkých změn. Stále 
mezi nejaktivnější patří ti co byli u zrodu a ti, kteří se k oddílu připojili 
brzy po založení a po prvních utkáních, které jsme tehdy odehráli. 
Proto nejhorším a nejsmutnějším obdobím v této historii oddílu byl 
předčasný odchod našeho kamaráda Pavla Chvátala, který patřil právě 
mezi ty nejspolehlivější a nejobětavější členy.

Je dobré, že v poslední době se do sportu s tímto malých 
celuloidovým míčkem začínají zapojovat mladí hráči ve věku 
žákovských kategorií, u kterých je vidět elán a chuť se této činnosti 
věnovat. Vím, že dnešní doba dává daleko větší možnosti zábavy, než 
tomu bylo dříve, ale u těchto mladých borců je alespoň zatím vidět 
velká snaha, což v minulosti jejím předchůdcům tak trochu chybělo 
a dá se říct, že se dnes mohou srovnávat se svými vrstevníky z jiných 
oddílů, kteří působí v regionálních soutěžích.

Chtěl bych Vám, zastupitelům,  jménem oddílu poděkovat za 
příspěvek v podobě zakoupení nového vybavení naší herny. Jsme si 
vědomi, že zastaralé stoly vyměněny za nové, v současné době jedny 
z nejmodernějších  s kvalitními mechanickými vlastnostmi, bychom si 
bez Vaší pomoci nepořídili. Já pevně věřím, že toto zařízení na nejméně 
dalších dvacet let nám bude dobře sloužit, že s ním budeme spokojeni 
a že budeme dosahovat kvalitních sportovních výsledků. Přál bych si, 
aby spolupráce mezi oddílem stolního tenisu a obcí byla vždy taková 
jako v uplynulých letech, tedy forma nějaké brigády z naší strany, aby 
nebyla pouze výjimkou a naopak oddíl bude vždy nesmírně rád za 
každou i malou pomoc na svoji činnost.

V měsíci říjnu jsme rozehráli už zmíněnou jubilejní dvacátou 
sezonu s dvěma družstvy. Mužstvo „A“ nastupuje v nejvyšší okresní 
soutěži nepřetržitě už od sezony 1995/1996. Mužstvo „B“ hraje okresní 
přebor III. Třídy, kde oproti loňsku dostávají více šancí mladí hráči, 
s kterými je naplánovaná účast na vybraných žákovských turnajích 
v rámci našeho regionu. 

Vážené zastupitelstvo, dovolte mi, abych jménem oddílu stolního 
tenisu ještě jednou poděkovat za projevenou podporu a protože se blíží 
vánoci, chci Vám popřát šťastné a veselé svátky v kruhu svých 
blízkých, hodně zdraví a úspěchů v nastávajícím roce 2008.

František Chvátal

... ještě ke stolnímu tenisu
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Letošní rok byl pro hasiče velice 
namáhavý, co se týká jejich činnosti ve 
smyslu výjezdů požární jednotky JPO V naší 
obce. Když budu počítat i ty události, ke 
kterým naše hasiče nikdo nevolal, a dojeli 
tam sami z vlastní iniciativy, bylo jich celkem 
za letošní rok šest. Tři požáry a tři vážné 
dopravní události.

Poprvé hasiči dojeli začátkem května 
k vážné dopravní nehodě u kapličky, kde 
zahynul mladý člověk po čelní srážce s proti-
jedoucím řidičem. (Na místě dodnes každý 
večer svítí svíčky u pomníčku.) Naši hasiči 
zde pomáhali řídit dopravu, která byla 
svedena přes Třebenice a Plešice. Dále 
pomáhali s nakládáním autovraků na odta-
hovou službu a podíleli se na dekontaminaci 
vozovky.

V polovině měsíce července byla 
jednotka nad časným ránem vyslána 
operačním střediskem na požár bývalé 
skládky nad Plešicemi „Na vartech“. 
Společně s profesionální jednotkou zde 
likvidovali požár suché trávy až téměř do 
rozednění. Při této události naštěstí nevznikla 
žádná škoda.

O dva týdny později nás zvuk hasičské 
sirény posílal na ohlášený požár restaurace 
s ubytovnou na hřišti, ke kterému bylo 
vysláno několik dalších profesionálních 
jednotek. Po příjezdu se naštěstí zjistilo, že 
jde o planý poplach.

V měsíci srpnu se za Třebenicemi stala 
další vážná dopravní nehoda, při které 
vozidlo plné lidí dostalo smyk a převrátilo se 
ve vysoké rychlosti až na pole. Na místě 
zasahovalo několik jednotek hasičů a několik 
sanitek ZZS. Na místo jsme dojeli taktéž, ale 
jen v civilu zeptat se jestli nebudeme potřeba. 
Při této události však bylo potřeba jen 
profesionálů, a tak jsme zůstali jen v po-
vzdálí.

Na začátku září jsme s mladými hasiči 
uspořádali poplachové cvičení na již jednou 
zmíněném areálu fotbalového hřiště. 
Jednotce jsem nahlásil výjezd na požár na 
hřišti a mladí hasiči měli za úkol se v co 
nejkratší době seběhnout a vyjet na hlášenou 
událost. To se jim podařilo a s jejich prací 
a chováním jsem byl velice spokojen.

Začátkem prosince jsme byli voláni opět, 
a to k požáru osobního vozidla na vozovce 
u čtyř líp. Bohužel jsem ale tehdy neměl 
u sebe mobilní telefon, a tak naše jednotka 
nakonec k této události nevyjela. Nic méně 
jak se říká, byly bychom tam stejně houby 
platní.

Je vidět, že poslední dobou naši hasiči 
vyjíždí k událostem čím dál častěji, a že se 
mnohdy jedná více o dopravní nehody než 
o požáry. Je pravda, že v dnešní moderní 
uspěchané době tomu už asi ani jinak nebude.

Michal Topil,
velitel JPO V Třebenice

Hasiči jedou…

Vážení spoluobčané, je tomu již sedm měsíců, co jsme společně s Janem Novákem zahájili 
provoz v budově na hřišti. Jak jistě víte, tato budova byla všem občanům, hostům a hlavně 
fotbalistům, více jak půl roku nepřístupná. Dnes s postupem času vidím, jak obrovský přínos měla 
skutečnost, že obec tuto budovu koupila a pronajala místním lidem. Když se na to podívám 
s nadhledem a budu mluvit upřímně ze své zkušenosti, můžu říci, že jako znalý člověk místní 
mentality, se bez problémů domluvím s každým místním návštěvníkem, nebo představiteli TJ Sokol, 
se kterými máme bezproblémové styky. A to si myslím, že by provozovatel z jiné vesnice nedokázal.

Rád bych řekl, že víme, že mezi našimi občany je spousta těch, kteří nás i přes to nemají rádi 
a dělají nám různé naschvály, jako jsou např. strhávání plakátů z nástěnek, opakované vyvracení 
brány u vjezdu, pomluvy, atd. Víme ovšem, že to k této práci patří a jsme s tím smířeni. Nicméně, 
bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům a občanům, kteří nám projevují svůj ohlas a přízeň.

Vážení přátelé, jak jistě víte, postihla nás také na začátku listopadu nemilá událost, a to vykradení 
hospody. Byla to ošklivá událost, na kterou člověku zůstanou jen ošklivé vzpomínky. Rádi ale nyní 
můžeme ukončit všechny vesnické dohady o tom, jestli to byl někdo z místních, nebo jestli jsme si to 
vykradli sami, apod. V současné době, jsou pachatelé kriminální policií již dávno vypátráni a čeká se 
v současné době na soud s nimi. 

Ono je totiž v dnešní době velice těžké rozeznat lidi, které ubytováváte na ubytovně. Já sám jsem 
se již setkal s případy, kdy jsme ubytovávali lidi, kteří vypadali jako bezdomovci a přitom to byly 
naprosto bezproblémoví lidé, se kterými jsme se ještě nakonec spřátelili. A naopak, ubytovával jsem 
slušně vypadající návštěvníky v luxusních autech a oblecích, a ráno když jsme došli na jejich pokoje, 
tak to byl děs a hrůza. Takže jak říkám, dnes je velice těžké rozeznat mentalitu lidí, které 
ubytováváme.

Dále bych také chtěl podotknout fakt, 
že tato budova je v docela zbídačelém 
stavu, který si vyžaduje nákladné opravy, 
které již obec v současné době provádí. 
Vezměte si, že obec opravila za obrovské 
peníze v posledních letech všechny velké 
obecní budovy. Obecní úřad, hasičárna, 
kulturní dům, vše vypadá jako nové a zato 
patří obci z řad občanů ne kritika, ale velký 
dík! A nyní když obec vlastní budovu, která 
je téměř větší jako celá školka, musí se o ní 
postarat ať je v ní jakýkoliv nájemce. 
Majitel budovy totiž musí vždy umožnit provozovateli podmínky vhodné k podnikání. A pro ty 
remcavějíší bych rád podotknul fakt, že platíme obci měsíční nájemné ve výši 8 000 Kč, což ročně pro 
obec dělá téměř 100 000 Kč. Za tuto částku si myslím, že si už provozovatel tak velkého komplexu 
určitě zaslouží nezbytné opravy, které budova potřebuje, a na které má právo.

Jsem ale rád, že mohu konstatovat, že spolupráce s obcí, ať již několikrát zaskřípala, je na dobré 
úrovni. A totéž platí i o představitelích našeho Sokola. Jsem rád, že mají zájem o rozvíjení fotbalové 
činnosti, a že spolu tak dobře vycházíme. A v neposlední řadě, patří dík i Vám všem těm, kteří nám 
jakýmkoliv způsobem pomáháte při provozování této namáhavé činnosti.

Děkujeme všem za podporu a přízeň. S přáním pěkných vánoc
Michal Topil a Jan Novák

Restaurace s ubytovnou na hřišti

V měsíci říjnu se uskutečnily v Kubšicích 
zkoušky základního výcviku. Zkoušky úspěšně 
absolvovala Petra Vitoušová a za JO Máj 
Martina Čechová. Tím získali jezdeckou 
licenci, čímž se mohou od příštího roku účastnit 
oficiálních jezdeckých závodů. Také jsme se 
pustili do výroby nového překážkového 
materiálu, tak aby bylo možné v začátku sezóny 
již koně postupně připravovat. Do sportovního 
kalendáře pro příští rok jsou zařazeny v Třebe-
nicích skokové závody v termínu 31. 5. 2008 .
V programu budou soutěže stupně „ZM až L“.

V rámci jezdeckého oddílu nabízíme vedle 
rekreačního a sportovního ježdění také hipo-
terapii. Něco málo k pojmu, pro koho je určená 
a k účinkům kterých zde využíváme: Hipote-
rapie: hippos: z řečtiny kůň. Je to rehabilitační 
metoda, která využívá komplexní léčebné 
působení koně na člověka. Je nejrozšířenější 
formou animoterapie. Kůň, který se využívá má 
mít výborný charakter (ochotu pracovat), 
výborný exteriér (předpoklad dobré mechaniky 
pohybu), dobrý zdravotní stav, pevný a pružný 
hřbet, pravidelný a čistý krok, musí být 
psychicky odolný, schopný adaptace na rušivé 
vlivy, samostatný a lehce ovladatelný.

Farma U kapličky / Z činnosti JO Angrita

Snažíme se koně a člověka při terapii sladit 
v jeden celek. Chůze  koně je velmi podobná 
s lidskou chůzí. Kůň ovlivňuje svalové napětí, 
které upravuje k normálu, zlepšuje koordinaci 
pohybu, jemnou motoriku, zapojuje svaly, 
o kterých nevíme, že je máme (hluboké zádové 
svaly). Využití je široké. Největší uplatnění 
nachází hipoterapie stále  u neurolog. klientů.; 
dále v ortopedii; u některých  interních one-
mocnění; v gynekologii, urologii, psychologii 
i v psychiatrii. Důležitá je týmová spolupráce 
lékař (popř. psycholog), fyzioterapeut, vodič, 
rodiče a kůň.

Touto cestou by-
chom chtěli poděko-
vat Obecnímu úřadu 
a všem, kteří nám 
v tomto roce nema-
lou měrou pomohli.

Krásné prožití 
Vánočních svátků, 
mnoho úspěchů v ro-
ce 2009 a hlavně 
hodně zdraví přejí 

L. a J. Fučíkovi 
a JO ANGRITA
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Zprávy z naší farnosti

VYDAVATELSTVÍ

EČEŘA

Myslivecký
10. 1. 2009 ve 20°° hod.

hraje Víkend Hostěradice

Babský
31. 1. 2009 ve 20°° hod.

hraje Dreams

Hasičský
14. 2. 2009 ve 20°° hod.

hraje Invaze

Jsem rád, že znovu po roce nastává čas, 
kdy se pomalu, ale jistě blíží krásné chvíle 
vánočních svátků. A jak už bývá zvykem, je 
to také možnost ohlédnout se zpět a podívat 
se, jaký byl uplynulý rok. 

Naše farnost, díky mnoha lidem, kteří 
jsou aktivní, zažila spoustu různých akcí. 
V zimě a na jaře  se již tradičně uskutečnily 
akce jako tříkrálová sbírka, dětský karneval, 
o jarních prázdninách pobyt na horách. 
V půlce února jsme navštívili aquapark 
v rakouském Laa am Thaya a před veliko-
nocemi jsme jeli na tradiční setkání mladých 
v brněnské katedrále. V květnu jsme se 
s farností vydali na poutní zájezd do Francie, 
kde jsme měli možnost vidět mnoho 
krásných míst jako jsou Cluny, Taize, pobřeží 
Normandie, Paříž aj. V červnu měli 
ministranti a děti z farnosti možnost putovat 
do Olomouce, kde bylo pro ně připraveno 
diecézní setkání ministrantů. Letos už 
poosmé se uskutečnil letní farní tábor 
v Orlických horách, kterého se účastnilo přes 
80 dětí a mládeže. Co bylo letos nové, tak po 
tomto táboře se uskutečnil ještě týdenní tábor 
pro menší děti na faře v Koněšíně. S mladými 
jsme prošli rakouskou stranu Šumavy při 
našem pobytu ve Schlaeglu. Také jsme již 
tradičně vydali na třídenní cyklopouť do 
Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel
i autobus se staršími poutníky. Na konci 
prázdnin se uskutečnil zájezd do rakouského 
Lince a Mauthausenu. 

S novým školním rokem začaly pravi-
delné aktivity, jako je vyučování nábo-
ženství, páteční výtvarné kroužky pro děti, 
dětské mše sv., sportovní kroužky jak ve 
středu, tak v neděli odpoledne. Na podzimní 
prázdniny jsme vyrazili na faru nedaleko 
Prahy, odkud jsme podnikali výlety na 
Křivoklát, do Lidic, Lán apod.

Díky vstřícnosti valečské školy mohly 
v listopadu v místní tělocvičně proběhnout za 
velkého počtu účastníků dva sportovní 
turnaje. Již tradiční florbalový turnaj a po 

delší pauze také noční 12-hodinový turnaj ve 
fotbale.  

Možná jste si všimli, že na faře byl během 
roku čilý stavební ruch. Po domluvě s obcí se 
prodala menší část farní zahrady na 
vybudování příjezdové cesty do nové ulice za 
farou. V rámci toho byla zbourána stará již 
dožilá zeď. V příštím roce počítáme 
s výstavbou nové zdi. Na druhé straně 
zahrady směrem k zámku se podařilo 
realizovat projekt nového víceúčelového 
hřiště. Již během výstavby tohoto hřiště se 
objevovaly dohady, cože se to na faře staví. 
Tímto bych Vás chtěl seznámit s tím, o co 
nám vlastně jde. V současné době bohužel 
v obci není hřiště, které by splňovalo 
parametry na různé sportovní aktivity (tenis, 
volejbal, malá kopaná, basketbal apod.). Sám 
vidím, jak  důležité v dnešní době je, aby 
nejenom děti a mládež měly možnost dobře 

Letní tábor pro mladší děti v Koněšíně

a smysluplně využívat svůj volný čas. Takže 
i z tohoto důvodu jsme se jako farnost 
rozhodli, že se na farní zahradě toto hřiště 
vybuduje. Hřiště, které bude sloužit nejen 
k farním aktivitám, ale také bude nabídnuto 
k užívání široké veřejnosti, ať už dětem či 
mládeži, nebo dospělým. 

Na závěr Vám všem chci popřát 
požehnané a radostné vánoční svátky a do 
nového roku vše dobré.

P. Petr Holý
administrátor farnosti

P.S. Dovoluji si Vás ještě pozvat na 
vánoční mše sv. v našem kostele, které 
budou na Štědrý den ve 20°° hod. a na Boží 
hod v 8°° hod.

Plesy:


