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zpravodaj obce

TŘEBENICE

Jako každoročně i letos probíhala soutěž rozkvetlý dům. Myslím si, že 
položka 2 000,- Kč na poukaz na nákup v zahradnictví pro výherce, 
nám zase tolik neublíží a naopak může motivačně působit pro zkrášlení 
naší obce. 
A kdo že je tím šťastným letos? Jako každý rok bylo vybírání velmi 
těžké. Hezkých domků je u nás spousta a je třeba přihlížet i k těm, co již 
zvítězili – i ti jsou do soutěže zapojeni. Již několikrát se do úzkého 
finále dostal domek č.p. 128 manželů Jakoubkových. I v letošním roce 
na nás zapůsobil svojí přirozenou, jednoduchou a přesto elegantní 
upraveností a kompaktem s okolím. Rozhodli jsme se proto letos 
motivovat jeho majitele k udržení vysoké laťky a ostatní ke snaze o titul 
v roce příštím. Pochopitelně touto cestou všem majitelům hezkých 
domků děkuji za to, že jsou naší obci ozdobou a dobrou reprezentací.

M. V.

Rozkvetlý dům

Jak jsem psal již v červnovém zpravodaji, letos jsme po mnoha 
pokusech konečně obdrželi dotaci na revitalizaci plešického rybníka. 
Jak všichni víme, byl ve velmi neutěšeném stavu – dokonce se propadla 
výpusť a utekla většina vody - tudíž tato akce byla nevyhnutelně nutná. 

Celkové náklady na revitalizaci byly 1 780 121,- Kč, z toho dotace 
činila 1 424 430,- Kč. Původně plánovaná částka se navýšila o cca 160 
000,- Kč za nutné vícepráce, které se objevily až v průběhu započetí 
prací a dopředu nešly předpokládat. 

V současnosti se již rybník napouští a v brzké době proběhne 
kolaudace. Na jaře pak proběhnou dokončovací práce na úpravě terénu 
a příchodu na stavidlo, osázení zeleně apod. Doufejme, že rybník bude 
zase po dlouhou dobu sloužit svému účelu.

Ihned po rekonstrukci rybníka v Plešicích bylo potřeba začít řešit 
havarijní stav požární nádrže Chroustov, která taktéž v důsledku vadné 
výpustě a zborcení betonových břehů přišla o vodu a odhalila tak svůj 
katastrofický stav pod hladinou. I tato akce byla v nákladu necelého půl 
milionu zvládnuta. Betonové břehy byly odstraněny a vyskládány 
kamenivem, takže dnes nádrž působí kompaktněji s okolím a vypadá 
určitě lépe. Zároveň byl odebrán sediment a opravena výpusť, takže 
doufejme, že po této kompletní rekonstrukci bude i tato vodní plocha 
dlouho bezproblémově sloužit svému účelu. 

M. V.

Plešický rybník
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V návaznosti na informace v minulém zpravodaji ukazuji fotografickou cestou další postup prací na rybníčku „Čápák“. Myslivecké 
sdružení Třebenice vlastními silami rybníček vybagrovalo a připravilo ho na namontování „stavidla“. Toto je vidět na níže uvedených 
fotografiích.

Rybníček „Čápák“

Myslivecké sdružení Třebenice pomáhá i při péči o obecní les. Zajistilo například nátěr sazenic stromků proti okusu zvěří a pečuje o okolí 
rybníčku „Brodka“. Toto je zdokumentováno na dalších fotografiích. 

Vlasta Fiala

Nedávno jsem na internetu zachytil 
malou zprávičku, že v Rakousku vznikla 
skupina nazývající se Pro Christkind, která 
bojuje proti snahám o vymýcení středoevrop-
ských vánočních zvyků a jejich nahrazování 
zvyky angloamerickými. Chodí protestovat 
na vánoční trhy v rakouských městech, kde se 
v záplavě Santů a sobů snaží prosadit anděly 
a pastýře. Krásná snaha, bohužel si myslím, 
že zbytečná. A u nás je situace naprosto 
stejná. Z televizní obrazovky na nás útočí 
Santa Claus doporučující jistý druh kávy, 
hned po něm přijede kamionem aby nám 
sdělil, že vánoční čas v žádném případě 
nemůžeme strávit bez jisté značky americké 
přeslazené limonády a pokud mu z jízdy na 
saních tažených soby nachladnou záda, rád 
Vám doporučí vynikající americký přípravek 
fungující na principu placebo-efektu. Na 
štědrý den pak ze všech rádiových stanic 
místo Narodil se Kristus Pán a Já bych rád 
k Betlému hřmí celý den Happy Christmas, 
White Christmas atd. 

Jsou snad naše zvyky horší, že mají 
zaniknout? Není náhodou jejich podstata 
poslední brzdou k přechodu na totálně 
konzumní přístup k životu a nestávají se tudíž 
pro obchodníky nepohodlnými? Proč si 
nedokážeme udržet svoji kulturu a stále se 
někam tlačíme a podřizujeme. Dědy Mráze 
jsme se zbavili a místo návratu k Ježíškovi 
jsme rovnou skočili k Santovi.

Ať tak či onak, rád vidím snahu 
o zachování národní kultury a hrdost na svůj 
národ a jeho zvyky. Proto u nás doma na 
Štědrý večer po modlitbě opět zasedneme 
místo americké krůty k českému kapříkovi 
a potom Ježíšek zazvoní pod stromečkem, 
kam dal dárečky. Na okně u stromečku 
nebudou sáně tažené soby se Santou, ale 
Betlém s pastýři a anděli. Před odchodem na 
kutě si zazpíváme Narodil se Kristus Pán, 
podíváme se na českou pohádku, před níž 
bude již zlidovělá vánoční reklama …tati 
a uvidím taky žlatý plasátko? … a bude mít 
taky ty žahnutý žuby naholu? A v dobré víře 

Vánoční strom

Také letos jsme slavnostně rozsvítili v naší 
obci vánoční strom. Při rozsvěcení sice 
počasí příchodu vánoc vůbec neodpovídalo, 
přesto jsme opět společně vstoupili do 
krásného adventního času. I letos chci 
poděkovat všem, kdo přišli prohodit v této 
uspěchané době několik slov se svými přáteli 
a ohodnotit snahu dětí o zpestření jinak 
všedního odpoledne. Všem, kdo se na 
přípravě této slavnosti podíleli, děkuji také a 
ať již je příští rok po volbách složení 
zastupitelstva jakékoli, doufám, že tuto 
krásnou tradici neopustí.

M. V. 

a vědomí, že naše zvyky jsou naše 
a nejkrásnější, odejdeme spát, abychom byli 
čilí na oslavu Božího hodu vánočního. 

A kdo nosí dárečky u Vás…..?
 M. V.

Kdo u Vás nosí dárečky?
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Tentokrát trochu jinak...

Již poosmé píšu článek s tímto názvem. Většinou jsem jej pojal 
spíše v duchu filozofických úvah, které mnohdy nastiňovaly 
vytoužený, leč často nedosažitelný stav problematiky společnosti 
a každodenního života. Letos se pokusím – ovšem opět pouze 
subjektivním pohledem jedince (tudíž předpokládám, že se mnou 
mnoho občanů nebude souhlasit) – nastínit téma, které je v současnosti 
více než kdy aktuální. Máme období několika voleb a též jisté 
mezidobí, které je chápáno jako nouzový stav, kdy máme prozatímní 
vládu. Pojďme se tedy v úvaze ponořit do současné politické situace 
a představ dalšího ekonomického směřování našeho státu. 

Když se vrátím k volbám do evropského parlamentu, které 
proběhly letos v červnu (psal jsem k nim v červnovém zpravodaji), 
zkusím zhodnotit jejich výsledek a zvážit dopad na zdevastovanou 
českou ekonomiku v případě, že by tak skončily volby parlamentní. 
Lze namítnout, že šlo o volby do evropského parlamentu, nicméně tyto 
byly celým národem chápány jako nastínění stavu současné 
vnitrostátní politické situace a tak k nim bylo přistupováno. 
V konečném důsledku se min. v našem volebním okrsku ukázalo, že 
jejich výsledek zcela kopíroval výsledky voleb na vnitrostátní úrovni 
konaných v posledních letech. Tyto volby u nás drtivým náskokem 
vyhrála ČSSD. Položme si tedy otázku co je příčinou jejich vítězství. 
Z mého pohledu je to zcela zřejmé. Zaprvé je to předchozí vládnutí 
pravicové koalice. Strana, nebo koalice, která zrovna vládne, vždy 
v podílu preferencí u dalších voleb spadne podstatně níže. Je to dáno 
především pro občany neatraktivními kroky, které v průběhu vlády 
nutně přicházejí a které si lidé pamatují mnohem déle, než impulzy 
pozitivní, navíc když předchozí vláda přistoupila k několika úsporným 
krokům, které měly za následek oddálit totální kolaps státních financí 
za cenu zatržení rozhazovačných gest na anarchistické úrovni. Nejsem 
absolutním přívržencem ODS, ale musím dodat, že ač se přímo mě 
některé úsporné kroky také dotkly, souhlasil jsem s nimi. V žádném 
případě nepatřím k lidem s vysokými příjmy a můj plat je pod 
průměrnou mzdou v ČR a mnohý kritik hrající si na sociální případ 
vydělává více než já. Druhým podnětem k triumfu ČSSD je podle mě 
jejich sociálně ekonomická vize, hlásající rozdávání peněz chudým na 
úkor bohatých a státního dluhu. 

Rozeberme si tedy reálnost této vize. Současný státní dluh činí cca 
1,22 biliónu Kč, což je hrozivých téměř 34% HDP (hrubého domácího 
produktu). Přeloženo do češtiny – každý z nás, včetně kojenců, dluží 
asi 120 000,- Kč. Co je důvodem této alarmující ekonomické hrozby se 
shodují všichni uznávaní ekonomové a instituce. Tato situace nastala 
díky bobtnání sociálních výdajů v minulých letech, neúnosnému 
navyšování platů ve státní sféře, v neposlední řadě přispěla skokovým 
navýšením státního dluhu v letošním roce ekonomická recese 
a absence škrtů ve výdajové stránce státních financí. 

Ozývají se kritiky, že dříve stát dokázal hospodařit lépe a současná 
situace je důsledkem pádu komunismu. Této myšlence pochopitelně 
soudný člověk uvěřit nemůže. Ano, dříve na makroekonomické úrovni 
docházelo k pohybům ve výdajích na stejné úrovni jako dnes, ale 
s absolutně jinými vstupy. V současnosti jsou pro tvorbu státního 
rozpočtu neustále používány makroekonomické prvky na úrovni první 
poloviny 20 stol. Jenže tento stav je již nenávratně vzdálen a pro 
jakékoli plánování zcela nepoužitelný. V té době totiž hospodářství 
drželo kolísání modelů progresivního a stacionárního typu věkové 
pyramidy. V překladu to znamená, že složka ekonomicky aktivní 
populace byla schopna uživit složku v důchodovém věku a počet dětí 
stíhal doplňovat ekonomicky aktivní složku. Bohužel v důsledku 
klasických opakujících se demografických procesů a taktéž v důsledku 
současného pohledu mladé, reprodukčně aktivní populace na včasné 
rodičovství, jsme přešli k modelu regresivní věkové pyramidy, což 
znamená, že v dětské složce je jedinců nejméně a v postreprodukční 
a ekonomicky neaktivní složce je jedinců nejvíce, nebo stejně jako ve 
složce reprodukčně a ekonomicky aktivní. Vezměme v potaz stávající 

situaci, kdy na jednu ženu připadá 1,5 dítěte, zatímco k zachování 
populace je zapotřebí hodnota min. 2,1. Jednoduchým důsledkem je to, 
že populace stárne a vymírá, ekonomicky aktivní složka nemá šanci 
uživit složku ekonomicky neaktivní a tudíž musí zákonitě přijít 
nepopulární, avšak nutné kroky. Mezi ty však určitě nepatří slibované 
navyšování sociálních dávek, důchodů, škrtání přispívání na zdravotní 
péči apod. Tyto kroky si může dovolit společnost, která je na tom 
ekonomicky o 180 stupňů jinde než my. 

A jak že tedy hodlá sociální demokracie na své rozhazovačné kroky 
sehnat potřebný kapitál? Jednoduše – zaprvé dalším skokovým 
navýšením deficitu státního rozpočtu a tím státního dluhu a zadruhé 
takovými nesmysly, jako je navýšení daní lidem s nadprůměrnými 
příjmy. Nezlobte se na mě, ale takovou hloupost mohla vymyslet jenom 
hamižná závistivá česká povaha. Všude ve světě to funguje ve smyslu 
– můj soused je úspěšný, jak to dělá, musím to zkusit také, abych jej 
dotáhl. U nás to funguje opačně – můj soused je úspěšný, má majetek 
a já ne – nicméně svůj pohodlný styl života kvůli tomu neopustím, 
jenom zařídím, abych mu znepříjemnil život. Když to nemám já, ať to 
nemá ani on. V cizině však demokracie funguje o mnoho desetiletí déle, 
proto bychom se měli učit u zkušených a ne ve své povaze. Vždyť to je 
nejvyšší lidskou podlostí a nerozvážností. Proč máme někoho trestat za 
to, že si udělal školu, snažil se v životě něco naučit, začal podnikat 
a daří se mu, prostě je úspěšný. Málokdo z nás si dokáže představit, co 
za tím stojí úsilí. Proč by měl takový člověk ve větší míře než ostatní 
doplácet na darmochleby bez práce co ji ani nechtějí a jejich životní 
náplní je projít životem bez starostí a pohodlně žít za peníze ostatních. 
Jistěže se ozvou hlasy, že ne každý bohatý přišel k majetku svojí 
schopností a poctivou cestou. To je ovšem otázkou do jiné krabičky. 
Zde by zase měla zasáhnout moc výkonná v trestním řízení a k tomu 
bychom potřebovali její absolutní restrukturalizaci (sama je totiž ve 
velmi nežádoucí míře na zločin napojená). To nás ale přeci neopravňuje 
k tomu, házet všechny majetné do jednoho pytle. Co se totiž stane když 
uposlechneme výzev k vyššímu zdanění lidí s nadprůměrnými příjmy? 
Část si řekne – se na to můžu vykašlat, poskytuji práci desítkám či 
stovkám lidí, živím státní kasu nemalými daněmi a darmožrouti se mi 
smějí a ještě mě škubou – končím a odcházím si dělat práci, kde mám 
ve tři padla. Důsledek? Úbytek schopných podnikatelů a firem, snížení 
příjmů z jejich daní, zvýšení nezaměstnanosti a tím zvýšení potřeb na 
sociální dávky – začarovaný kruh. Dalším negativním důsledkem je 
následný odchod mozkových kapacit za prací do ciziny. Důsledek? 
V delším časovém horizontu se vše promítá do produktivity 
a prosperity státu, dopady na životní úroveň na sebe nenechají dlouho 
čekat, klesá konkurenceschopnost výroby i služeb a tím příjmy státu 
– začarovaný kruh.  

V předchozím odstavci je jasně řečeno, že oba kroky sociální 
demokracie k získání příjmů na sociální politiku jsou nereálné – státní 
dluh již nelze navyšovat pokud nechceme skončit jako Maďarsko 
a mnoho dalších, a další kroky (viz. zvyšování daní lidem 
s nadprůměrnými příjmy apod.) jsou nesmyslné, sice líbivé pro většinu 
populace, ale v konečném důsledku destruktivní pro stát a tím pro 
všechny jeho obyvatele. A nejde o žádné výmysly, ale podložená 
ekonomická fakta, které bohužel vedení některých politických stran 
není svojí inteligencí schopno pochopit. Navíc si nejsem jistý, jestli 
navyšování sociálních dávek opravdu potřebujeme. Pořád si 
stěžujeme, ale například starobní důchod je v reálném přepočtu 
k předchozím mzdám a cenám zboží o 11,5 % vyšší, než v roce 1989 
a to u všech – i u lidí s nejmenším důchodem. Přesto zrovna starší část 
populace je tím, kdo volá po návratu časů minulých. Proč tomu tak je? 
V žádném případě se dnes ekonomicky vysloužilá část populace nemá 
hůře – jen se rychle zapomíná na to, jak mrzký peníz brali na důchod 
jejich rodiče. V žádném případě nechci tvrdit, že by důchody neměly 
být vyšší. Lidé se za celý život nadřeli dost pro to, aby mohli strávit 
důstojné stáří. Bohužel však na zvyšování jakýchkoli sociálních  dávek 
nejsou peníze a nejsou ani kde vzít. Mimo jiné i proto, že z jejich úspor 
byly nesmyslně živeni ti, jež jsou již několik let na úřadech práce, práci 
nechtějí a nijak se tím netají a stát jim neustále přispíval na pohodlí. Ti 

Vánoční zamyšlení
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jsou také jedněmi z největších křiklounů a odpůrců úsporných opatření. 
Stejně tak jsou propláceny kraji 30-ti korunové poplatky u lékařů i těm, 
kterým se dělat nechtělo a nechce a nemocenská jim k životu stačí. Ano 
– ať se poplatky ve zdravotnictví zruší, ale pouze seniorům a chronicky 
nemocným. Jinak 30,- Kč každý ostatní jednou za čas ustojí. Ať je ale 
také zpětně státem kontrolováno jejich využití. 

Kdo z Vás tedy dočetl až sem, tomu pravděpodobně není lhostejný 
vlastní osud a dokázal se nad ním zamýšlet stejně jako já. V žádném 
případě nechci říkat tato politická strana je dobrá a ta ne, ta navrhuje 
lepší program a ta horší. To je na svědomí každého voliče. Já sám 
nejsem členem žádné strany a žádnou stranu také neprosazuji. Vždy se 
přesvědčím o jejich programech a podle toho se rozhoduji. Přesto však, 
že skutečně patřím k lidem s nižšími příjmy mě nemůže oslovit líbivá 
snůška slibů, která mě a mé děti bude stát pozitivní budoucnost. Navíc 
od člověka, který inicioval svržení vlády bez toho, aby měl nějaké 
řešení co potom (prostě jako malý kluk na pískovišti chtěl tu bábovičku 
co má druhý a když ji dostal, nedokázal si s ní hrát) a který vykřikoval 
hesla za co nejbližší volby a když k nim došlo, tak je znemožnil 
otočením názorů o 180°. 

Takový člověk nechť se nezlobí, ale u mě důvěru nemá a mít 
nebude, stejně tak strana, která si jej zvolila do svého čela a za jeho 
názory stojí. Na tyto jeho činy a obraty lidé s odstupem času bohužel 
zapomínají a budou jej před dalšími volbami vnímat, jako hrdinného 
rytíře, co jim slibuje blahobyt.

Volby do PS PČR se blíží a to je velmi špatně. Mě se totiž velmi líbí 
současná „prozatímní“ vláda, která konečně vládne v zájmu ČR. 

Premiér ani ministr financí nejsou osobami politickými, jsou to 
odborníci ve svých oborech a vědí co je třeba – to taky činí beze 
strachu, že jim to po politické stránce u občanů uškodí. Jen těmito 
kroky máme šanci se vyhnout bankrotu státu, který se v současnosti zdá 
být neodvratný. Volby do parlamentu však v příštím roce stejně budou. 
Proto prosím až k nim půjdete, nepoužívejte pro svoje rozhodování 
srdce a emoce, ale rozum – jen tak máme šanci, že jako stát přežijeme. 
Jde pouze o to se rozhodnout – buď žít po všech stránkách skromněji, 
přesto však dostatečně důstojně, nebo ještě rok, dva nesmyslně utrácet 
a přivést stát k bankrotu. Pak bychom teprve poznali, co je to platit si 
vše ze svého. A zapomeňme prosím na výkřiky „proč máme šetřit my 
dole a oni ve vládě si rozhazují a žijí z naší bídy“. To tak bylo vždy, je 
tomu tak a také tomu tak do budoucna bude. Zbývá volit takovou vládu, 
která to nebude dělat tak okatě a pouze v omezené míře.

Když jsem dopsal, kontroloval a dočetl až sem, několikrát jsem si 
řekl – tento článek mě u mnoha občanů znemožní. Opět však zkusím 
sebrat svoji malou hrstku rozumu a zjišťuji, že to není pravda. Moudrý 
člověk dokáže vzít názor který se mu nelíbí, aniž by zatratil jeho 
původce. A pohled člověka sveřepě zapřeného, odmítajícího používat 
rozum a zkoušet naslouchat názorům druhých, mě snad ani netrápí 
– věřím však, že u nás takoví jedinci nejsou. 

S přáním příjemných Vánoc a hodně štěstí, zdraví a moudrosti 
do roku 2010 

M.V.

Jak pracuje svaz žen

Svoji činnost zahajujeme každoročně pořádáním  babského plesu, 
který má už svoji tradici. Nejvíce práce nám dají svatební koláčky, 
které musíme napéct v dostatečném množství, abychom uspokojily 
značný zájem hostů. Radost by nám udělala i naše mládež, kdyby plesy 
zahajovala, tak jako před léty,  předtančením např. polonézou. 

Dále jsme v březnu pomáhaly při zajištění akce svazu v Dolních 
Vilémovicích pod názvem Kouzelný rok, kde se zúčastnily všechny 
naše organizace na okrese. My jsme  připravovaly občerstvení pro 
účinkující, kterých bylo kolem 60. Tato akce se setkala s velkým 
ohlasem  všech diváků z okolí. Myslím, že vám tuto skutečnost mohou 
potvrdit všichni, kdo si nenechali ujít jak jednotlivá vystoupení, tak i 
ukázky různých rukodělných technik šikovných žen z našich řad. 
Okresní rada i krajská rada má svoje zasedání 4 x ročně a vždy se z naší 
organizace zúčastňujeme. 1 x ročně pod hlavičkou krajské rady je 
pořádán víkend pro ženy se zajímavým vzdělávacím i zábavným 
programem. Z naší organizace se většinou zúčastňuje předsedkyně, 
členka krajské rady a 1 další členka.  

V sobotu 31.5. jsme pomohly OÚ při zajištění soutěží a průběhu 
Dětského dne.

13. května (jako již tradičně -  třetím rokem) jsme prodávaly ve 
Třebenicích, Plešicích i Chroustově kytičku měsíčku lékařského. Letos 
byla akce cílená na boj proti rakovině tlustého střeva. Vybraly jsme 
1.700,- Kč.

12.6. jsme připravily posezení našich členek a rodinných 
příslušníků v pekle, kde nám p. Josef Bárta připravil jeho výbornou 
pochoutku z vepřového masa. Tato akce se vydařila, účast i zábava byla 
výborná.

V sobotu 20.6. se konal zájezd do okolí Žďáru nad Sázavou, kde 
jsme navštívili malou sklárnu Karlov, povodí Velkého Dářka, Zelenou 
horu a Vírskou přehradu. Dále jsme si vyšlápli na rozhlednu Karasín. 
Pokud nemáme dostatek zájemců z vlastních řad, nabízíme účast 
i našim spoluobčanům. Pravidelně se takto snažíme zájemcům přiblížit  
některý z dalších známých i méně známých koutů naší republiky. 
Každý rok zajišťujeme nějakou ukázku ručních prací. Už jsme 
vyráběly adventní věnce i velikonoční ozdoby, vytvářely a lepily 
hvězdičky z papírových proužků, pletly z pediku, vrtaly a malovaly 
kraslice, zkoušely ubrouskovou techniku, tvořily keramiku  a letos 
malovaly na hedvábí.   Na tyto akce se vždy snažíme přizvat co nejširší 

veřejnost včetně dětí. Doufáme, že takto třeba získáme do našich řad 
další ženy, především maminky naší drobotiny. Jednak by určitě 
přispěly k naší činnosti neotřelými nápady  a taky proto, že bychom 
toho pro děti chtěly dělat daleko více.

Františka  Maulová

SDH Třebenice

Vážení přátelé, v letošním roce náš sbor dobrovolných hasičů měl 
poněkud perné období. Na začátku února pořádal ples, který se velmi 
vydařil, a spousta z vás ho přišla podpořit. Další větší akcí byla pouť, 
kterou jsme zvládli na výbornou i s počasím. Bylo příjemné, že se ve 
vesnici objevila také cizí nová kapela Polůžanka, která hrála velice 
pěkně. V létě začala plánovaná rekonstrukce střechy zbrojnice, při 
které jsme nemálo s mladými hasiči vypomohli. Protože se zbourala 
věž, tak se hasičská siréna přesunula na přední střechu hasičárny. 

Naše hasičské vozidlo pomalu ale jistě dosluhuje. Neudělalo 
technickou kontrolu a jeho oprava se poněkud protáhla a byla složitá. S 
toho důvodu bylo auto celé léto mimo provoz a naše aktivita nebyla 
moc vidět. Slyšel jsem názory, jako že technickou stejně 
nepotřebujeme a k tomu rybníku klidně můžeme jet. S tím absolutně 
nesouhlasíme, protože přepravovat v hasičském voze lidi a techniku 
bez STK je proti předpisům a navíc hlavní závadou vozidla bylo, že 
nebrzdily brzdy. Doufejme, že auto do léta ještě bude sloužit a poté 
bude obec jednat o nákupu jiného vozu. Dnes je velký trend, že 
profesionální hasiči dostávají od krajů nové výkonné vozy a tak se 
starších zbavují tím, že je dávají dobrovolným jednotkám. Bohužel my 
jsme v nejnižší kategorii a nemáme možnost na tyto vozy vůbec 
dosáhnout. Ale na internetu a v inzerci se stále objevuje spousta 
dobrých vozidel, kterých se zbavují různé instituce, co se například ruší 
apod. Ceny těchto vozidel jsou často i pod hranicí padesáti tisíc. Proto 
všichni pevně věříme, že až dojde na skutečnost, že naše auto bude na 
odpis, obec nám nějaké zakoupí, abychom jednou nemuseli k požáru jít 
pěšky.

Také touto cestou děkujeme obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce 
Třebenice za letošní opravy a finanční podporu našim hasičům, kteří 
jsou na dále vždy připraveni a ochotni vám kdykoliv a kdekoliv 
pomoci.

S pozdravem 
MT
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společenská kronika

Noví občánci

Jonáš Adam Chroustou 12 30.  3.2009
Hotový Jiří Třebenice  129   7.  5.2009
Badinka Matěj Chroustov 3   3.  7.2009
Votavová Kateřina Třebenice 136 14. 7. 2009

Všem dětem přejeme šťastné dětství a rodičům hodně radosti a zdaru 
při jejich výchově.

Úmrtí

Běhounek Jan Třebenice 36 24.  1.2009
Svoboda Josef Chroustov 2    27.  3.2009
Krátká Jitka Třebenice 131 26.10.2009
Chvátalová Marie Třebenice 101   8.11.2009

Rodinám zemřelých projevujeme upřímnou soustrast

Přihlášení k trvalému pobytu

Denemarková Jarmila Plešice 1   2.  1.2009
Doležalová Monika Plešice 30 23.  2.2009
Doležalová Veronika Plešice 30 23.  2.2009
Palát Marek Třebenice 38 20.  4.2009
Mráček Martin Chroustov 1 25.  5.2009
Blažek Vladan Třebenice 137 10.  8.2009
Vošmera Jaroslav Třebenice 33   2.  9.2009
Vošmerová Dominika Třebenice 33   2.  9.2009
Vošmerová Kateřina Třebenice 33   2.  9.2009
Vošmerová Pavlína Třebenice 33   2.  9.2009
 

Odhlášení trvalého pobytu

Mejzlík Martin Třebenice 22 27.  1.2009
Svoboda Josef Třebenice 118 16.  2.2009
Svobodová Pavlína Třebenice 118 16.  2.2009
Svobodová Vladimíra Třebenice 118 16.  2.2009
Hotová Milada Třebenice 55 23.  3.2009
Kafková Marie Třebenice 94 25.  5.2009
Hotová Eliška Plešice 23 25.  6.2009
Hotová Šárka Plešice 23 25. 6. 2009  
Hotový Luboš Třebenice 55 25.  6.2009
Svoboda Tomáš Třebenice 118 19.  8.2009
Svoboda Michal Třebenice 118 24.  8.2009
Bábuňková Marie Třebenice 14 26.  8.2009
Holoubek Zdeněk Třebenice 14 26.  8.2009
Holoubková Jitka Třebenice 14 26.  8.2009

Sňatky

Chládek Zdeněk Třebenice 99 22.  5.2009
Zemanová Šárka Brno

Hotový Luboš Třebenice 55   6.  6.2009
Horká Šárka Plešice 23

Všem novomanželům přejeme mnoho štěstí ,lásky a radosti při 
společné cestě životem

Významná životní jubilea v roce 2009

85. roků
Kopečná Vlasta Třebenice 78   4.   2.

80. roků
Čaněk Karel Třebenice 93   5.   9.
Čaňková Vladimíra Třebenice 93 19.   4.
Chvátalová Bohumila Třebenice 104 22. 10.
Řezáčová Ludmila Třebenice 16 18.   7.

75. roků
Šefelínová Otýlie Třebenice 1 24.   5.

70. roků
Čtveráček Rudolf Třebenice 77   3.   2.
Čtveráčková Věra Třebenice 59 15. 12.
Neterda Emil Třebenice 35 18.   9.
Otoupalová Růžena Chroustov 5 18.   2.

 
65. roků
Chvátalová Marie Třebenice 102 16.   3.
Klíma František Třebenice 12 29.   9.
Mejzlíková Marta Chroustov 8   2. 12.
Šefelín Antonín Třebenice 87 12.   8.

60. roků
Hanzlová Marie Třebenice 10 17.   7.
Holoubek Lubomír Třebenice 26 14.   5.
Holoubková Marie Třebenice 14 26.   1.

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.

Nejstarší občan:
Chvátal Josef Třebenice 7           19. 3. 1916

Akce v letošním roce
.podání žádosti o dotaci na revitalizaci Plešického rybníka 

(schválena)
.podání žádosti o dotaci na POV (schválena)
.podání žádosti o dotaci na zateplení budovy na hřišti (neschválena)
.podání žádosti o dotaci na rekonstrukci soc. zařízení v MŠ 

(neschválena)
.usazení přístřešků a plakátovací plochy na zastávkách autobusů
.opravy komunikací
.přijetí pracovníka na VPP (spolu s dotací, plat byl hrazen z EU)
.oslava Dne dětí
.volby do EP
.dokončovací kroky na tvorbě ÚP sídelního útvaru Třebenice, 

Plešice a Chroustov
.vypracování projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV
.podání žádosti o financování projektové dokumentace na 

kanalizaci a ČOV (schváleno)
.oprava střechy hasičské zbrojnice
.revitalizace Plešického rybníka
.revitalizace nádrže Chroustov
.výměna oken a dveří v I. NP budovy na hřišti
.nový chodník na návsi
.divadelní představení pro děti
.vítání občánků
.rozsvěcení vánočního stromu
.setkání dříve narozených
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sport

1.

 
Smrk

 
13

 
10

 
3

 
0

 
48: 12 33 ( 15)

 

2.
 

Lipník B
 

13
 

8
 

2
 

3
 

39: 20 26 ( 8) 

3.
 

Radkovice
 

13
 

7
 

2
 

4
 

39: 22 23 ( 5) 

4.  Rouchovany B  13  6  4  3  31: 27 22 ( 4)
 

5.  Ocmanice  13  5  5  3  38: 25 20 ( -1)
 

6.  Rudíkov-Trnava B  13  5  4  4  30: 22 19 ( -2)
 

7.  Třebenice B  13  4  4  5  29: 37 16 ( -5)
 

8. Pyšel 13 4 1 8 25: 35 13 ( -5)

9. Hodov 13 2 2 9 6: 31 8 (-13)

10. Koněšín B 13 0 1 12 8: 62 1 (-20)

II. tř. mužů

Fotbalovému třebenickému „áčku“ se do poloviny října celkem 
dařilo a s 11 body jim patřila 5. příčka v tabulce. Nutno dodat, že ani 
jednou během podzimní části nebylo mužstvo kompletní. Po zranění 
Kocmánka došlo ještě k výraznějšímu oslabení a během sedmi zápasů 
se násleně podařily získat pouze tři body. 

Věříme, že jarní část bude úspěšnější a nebudeme se muset 
strachovat o sestup z OP.

Výbor TJ Sokol

Fotbal Stolní tenis

Mužstvo loňských dorostenců odehrálo většinu zápasů posílené 
o dva až tři muže z A týmu. Nejčastěji s námi hráli Vlasta a Jarda 
Fialovi, no a Karel Kocmánek než si zranil koleno. Absence Karla 
v posledních zápasech nejen béčka, ale i áčka byla hodně znát. Čtvrtou 
třídu hrají většinou starší, ale zkušení fotbalisté urostlých postav, kteří 
nás v osobních soubojích přehrávali. Proti těmto soupeřům musí kluci 
využít svoje přednosti mládí, fyzičku,  lehké nohy a rychlost. 

V přípravě a tréninku nám na podzim  pomáhal Pepa Jakoubek, 
jehož tréninky si  kluci oblíbili. Doufám, že s ním na jaro můžeme zase 
počítat. Závěrem bych chtěl všem hráčům popřát  hodně zdraví, aby se 
jim vyhýbala zranění a realizačnímu týmu pevné nervy.

Josef Bárta

IV. třída mužů skupina A

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body

1. Třebíč B 8 7 0 1 93:51 22

2. Náměšť n.O. B 

 

8

 

6

 

1

 

1 94:50 21

3. M.Budějovice B 

 
8

 
6

 
1

 
1 87:57 21

4. Rokytnice n.R. A 
 

8
 

6
 

0
 

2 95:49 20

5. Třebenice A  8  5  0  3 86:58 18

6. Jemnice B 

 
8

 
4

 
1

 
3 79:65 17

7. Rouchovany B 

 

8

 

4

 

0

 

4 68:76 16

8. Mikulovice A 

 

8

 

3

 

1

 

4 82:62 15

9. Lukov A 8 3 0 5 60:84 14

10. Želetava A 8 1 0 7 58:86 10

11. Výčapy A 8 1 0 7 38:106 10

12. Hrotovice B 8 0 0 8 24:120 8

Okresní přebor I. třídy 09/10

Okresní přebor II. třídy 09/10

Okresní přebor III. třídy 09/10

          

     

Poř.   Mužstvo  Utkání V R P Zápasy Body

  

M.Budějovice C 

 
8 6 1 1 96:48 21

  

Mikulovice B 

 

8 6 1 1 95:49 21

  

Rapotice A 

 

8 5 3 0 94:50 21

  

Dukovany A 

 

8 5 0 3 84:60 18

  

Třebenice B 

 

8 4 1 3 69:75 17

  

Jemnice C 

 

8 4 1 3 80:64 17

Kralice A 8 4 0 4 76:68 16

Rokytnice n.R. B 8 4 0 4 71:73 16

Výčapy B 8 3 0 5 65:79 14

Vladislav B 8 2 1 5 62:82 13

Želetava B 8 1 0 7 44:100 10

Rokytnice n.R. C 8 0 0 8 28:116 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Poř.  Mužstvo  Utkání V R P Zápasy Body

1. 

 
Kralice C 

 
6

 
5 1 0 72:36 17

2. 

 

Rapotice B 

 

7

 

5 0 2 73:53 17

3. 

 

Kralice B 

 

7

 

4 1 2 73:53 16

4. Číměř A 7 3 0 4 69:57 13

5. Třebenice C 7 2 2 3 58:68 13

6. Březník A 7 2 0 5 54:72 11

7. Rapotice C 7 1 0 6 33:93 9

,,A“ tým se zdá, že hraje svůj standardní výkon / asi svoje maximum/ 
a drží se v té lepší polovině tabulky.
,,B“ tým který v loni postoupil z třetí třídy se ve dvojce docela uchytil.
,,C“ tým složený z nadějných žáků, si  jako nováčci soutěže vedou nad 
očekávání velmi dobře a klobouk dolů před jejich výkony.  

Josef Bárta

Švýcarska jsme se 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 Mariazell, Lillienfeldu a 
St.Poltenu. 

S novým školním rokem začali pravidelné aktivity, jako je 
vyučování náboženství, páteční výtvarné kroužky pro děti, dětské mše 
sv., sportovní kroužky, jak ve středu, tak v neděli odpoledne, páteční 
plavání apod. V září se také už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do 
Žarošic. Velkou události pro nás byla návštěva papeže Benedikta XVI. 
v Brně, které jsme se účastnili nejen jako poutníci, ale přes 60 mladých 
z našich farností pomáhalo jako dobrovolníci při organizaci této 
návštěvy.

Začátkem října proběhla na louce za farou Drakiáda, tentokrát 
i s programem a setkáním účastníků na faře.

Na podzimní prázdniny jsme tentokrát vyrazili na faru do Brna-
Lískovce, odkud jsme podnikali výlety do Slavkova, Moravského 
krasu, Křtin apod.

Začátkem prosince proběhla na faře duchovní obnova pro mladé 
a děti v kostele navštívil sv.Mikuláš a v půlce prosince jsme navštívili 
vánoční Vídeň.

Jsem rád, že se opět blíží jedny z nekrásnějších svátků v roce 
a zároveň se tím blíží i konec roku. A to je 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 březnu jsme navštívili aquapark v rakouském Laa am Thaya 
a před velikonocemi jsme jeli na tradiční setkání mladých v brněnské 
katedrále. V květnu jsme se s farností vydali na poutní zájezd do Řecka, 
kde jsme měli možnost vidět mnoho krásných míst jako je Soluň, 
kláštery v Meteoře, Atény aj. V červnu měli ministranti a děti z farnosti 
možnost účastnit se diecézního setkání ministrantů a dětí na Vranově u 
Brna.

V červenci se uskutečnila malá pouť do Kostelního Vydří. 
Letos už po deváté se uskutečnil letní farní tábor v Orlických 

horách, kterého se účastnilo přes 70 dětí a mládeže. Po loňské premiéře 
se uskutečnil ještě týdenní tábor pro menší děti na faře v Koněšíně. 
S mladými jsme letos o prázdninách na týden vyrazily do švýcarského 
Magdenau, kde jsme nejenom pomohli v místním klášteře, ale také 
jsme měli možnost vidět spoustu krásných míst. Po návratu ze 

Rok 2009 ve farnosti Valeč
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Farma U kapličky

Proč posilovat?

Význam cvičení v posilovně spočívá v kompenzaci jedno-

stranného zatěžování v práci, či při sportu, v zachování a zvyšování 

tělesné výkonnosti, zvyšujeme hutnost kostí (prevence osteoporózy 

= řídnutí kostí), prevence proti vadnému držení těla a tím spojené nejen 

bolesti zad. Trénovaný svalový korzet a svalová rovnováha nás chrání 

před zraněním. 

Posilování působí i proti přirozenému úbytku svalové hmoty ve 

stáří. Další klady posilovny jsou cílené tvarování těla, redukce podílu 

tuku v těle, trénované svaly mohou posloužit jako základ i pro jiné 

sportovní aktivity. Vše je spojeno s psychikou, tedy zvýšením 

sebevědomí, zlepšením nálady i zdravotního stavu a to má v dnešní 

uspěchané době rovněž velký význam.

L.F.

Andrea Nahodilová v sedle Queenly

11. září. 2009 jsme se zúčastnili s klisnou Queenly 

výkonnostních zkoušek tříletých klisen, které proběhly v 

Tetčicích Při těchto zkouškách se hodnotí tělesná stavba , 

mechanika pohybu (krok, klus, cval) a skok ve volnosti 

(skokové vlohy a styl skoku).  

Tříletá hnědka Queenly z klisny Karavela po 

holštýnském hřebci Quirado byla zařazena do Hlavní 

plemenné knihy Českého teplokrevníka s výslednou 

známkou 7,62 bodu. 

Z našich hříbat se mezi tím stala odstávčata (to je 

období od odstavení hříbat od matky po dovršení jednoho 

roku.) Obě jsme je převezli na pastviny, kde se stejně 

starými vrstevníky stejného pohlaví vytvoří stádo, ve 

kterém do dovršení tří let prožijí své „koňské dětství“.

JF 

Touto cestou by jsme ještě chtěli poděkovat našim 

hasičům za pomoc při uskladňování slámy.

Z činnosti jezdeckého oddílu

Všem krásné prožití Vánočních svátků, 

mnoho úspěchů v novém roce 

a hlavně hodně zdraví 

přejí Fučíkovi a JO ANGRITA 

Pro informaci:

Kdo bude mít zájem o svezení dětí, může přijít 

v neděli 26. 12. v 10.30 hod. k nám.

Omluva:
Z důvodů vážné technické závady na zařízení se ke 
čtenářům toto vydání Zpravodaj dostalo se 
zpožděním. Dodavatel se vydavateli i čtenářům 
touto cestou omlouvá.
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(dokončení na straně 8)
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Co se týká budování a oprav, tak 6. září 
bylo slavnostně požehnáno a uvedeno do 
provozu nové víceúčelové sportovní hřiště na 
faře, které již dnes slouží nejen farnosti, ale i 
celé obci. Zbývá ještě dokončit šatnu a soc. 
zařízení.

Dovolte mi na závěr  Vám poděkovat za 
spolupráci i za Vaši přízeň a podporu. Přeji 
Vám všem krásné a opravdové prožití 
vánočních svátků a v novém roce vše dobré.

P. Petr Holý
duchovní správce farnosti

P.S. Již nyní si Vás dovoluji pozvat nejen 
na slavnostní bohoslužby o vánočních 
svátcích v našem valečském kostele, ale také 
na Živý Betlém a na vánoční pásmo, které si 
připravily děti z farnosti a které bude před 
našim kostelem na Boží hod vánoční (25.12.) 
v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Navštívil nás biskup

Rád bych na tomto místě předal občanům našich obcí poselství 
a požehnání od mons. Pavla Posáda, pom. biskupa českobudějo-
vického, který nedávno navštívil naši obec. Bylo pro mě velkým 
překvapením, když se po boku mého kamaráda faráře Petra Holého 
objevil ve dveřích. Velmi rád jsem takovou návštěvu přivítal v naší obci 
a chvíli si s tímto moudrým člověkem promluvil. 

Chtěl bych na tomto místě poděkovat panu biskupovi za návštěvu 
a Petrovi za to, že nám umožnil zažít tuto poctu. A nejen za to. Všichni 
jsme si zvykli, že se ukazuje pouze na negativní stránky lidí a hodnotí 
se pouze to, co se někomu nepovedlo. Na slova díků za dobře 
odvedenou práci se již nějak zapomíná. Chtěl bych tedy Petrovi na 
tomto místě poděkovat za všechno. Za to čím pro nás je, za to, jak dobře 
dělá svoji mnohdy nelehkou práci, za to jak přivádí k víře, sportu a úctě 
jednoho ke druhému naše děti, za to jak pomáhá nám dospělým, za to, 

kolik sehnal prostředků z dotačních titulů, aby nám opravil snad 
všechny církevní stavby v našich farnostech, za to……. prostě za jeho 
život, který věnuje ostatním. Myslím, že člověk a farář Petrovy povahy 
a síly osobnosti dokáže oslovit nejen věřící, ale celé okolí, včetně 
zapřísáhlých ateistů. To napomáhá i jinému pohledu ze stran 
nevěřících na církev a věřící. Kéž by církev měla více takových 
pastýřů, kteří ukáží světu, že i křesťané jdou s dobou a nezůstávají ve 
středověku, že dokáží oslovit i dnešní náročnou mládež a ukázat tak, že 
jsou plnohodnotnou součástí společnosti. Petře DÍKY

M. V.

Rok 2009 ve farnosti Valeč

Přehled bohoslužeb o vánočních svátcích:

24. 12. - Štědrý den – mše sv. ve 20.00 hod.
25. 12. - Slavnost Narození Krista – mše sv. v 8.00 hod.
26. 12. - sv. Štěpána – mše sv. v 8.00 hod.
1. 1. 2010 - Nový rok – mše sv. v 8.00 hod.

Letní farní tábor

S mladými ve Švýcarsku


