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Rozkvetlý dům

zpravodaj obce

TŘEBENICE

Jako každoročně i letos probíhala soutěž 
Rozkvetlý dům. Stala se už natolik zaběhlou, 
že její pravidla a podmínky nemusíme 
opakovat. 

Vraťme se teď na této úvodní straně 
zpravodaje do doby, kdy bylo vše krásně 
zelené a bylo teplo. I v letošním roce bylo 
rozhodování těžké, neboť každý dům je jiný 
a na každém je vidět ta péče a práce, která je 
jeho zvelebení věnována.

Nakonec jsme se rozhodli udělit letošní 
titul RD č.p. 29 manželů Navrkalových 
z Plešic.

Výhercům blahopřejeme a vyzýváme je 
tímto k vyzvednutí výhry a dohodě na jejím 
čerpání. 

M. V.

Zastupitelstvo obce

přeje všem spoluobčanům

klidné prožití svátků vánočních

a do nového roku

hodně zdraví a pohody.
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Jak jsme psali již v červnovém zpravodaji, na letošní rok byla 
naplánována rekonstrukce vnějšího pláště budovy sportovního 
areálu na fotbalovém hřišti. V důsledku hrubých pochybení při její 
výstavbě byl stav fasády v dezolátním stavu za 15 let užívání, což 
na stavbu není žádná dlouhá doba. 

Rozhodli jsme se rovnou přistoupit k zateplení budovy 80 mm 
polystyrenem, a to obou jejích štítů a větrům exponované západní 
části. Tento záměr byl realizován v podzimních měsících letošního 
roku. Malým problémem přitom byla volba barvy fasády, která 
byla po zateplení na celé budově natažena. Nakonec byla vybrána 
kombinace dvou zelených, která se dle mého soudu povedla.

Bohužel celá rekonstrukce se pochopitelně neobešla bez 
problémů. V důsledku letošních vytrvalých letních dešťů se objevil 
problém s nefunkční izolací na horní terase a na mnoha místech 
poškozenou střešní krytinou na bočních odsazených střechách 
a následnému zatékání vody na strop spodní terasy. Pokud by tento 
problém nebyl vyřešen, bylo by zbytečné dělat novou fasádu na 
spodní terase, která by byla ihned poškozena. 

Do Mateřské školy 
v Třebenicích se na školní 
rok 2010/2011 přihlásilo 
celkem 19 dětí z Třebenic, 
Plešic, Chroustova, Stro-
pešína, Slavíček a Valče. 
Konečně se nám podařilo 
zaměstnat kvalifikovanou 
učitelku, kterou je opě-
tovně paní Edita Svobo-
dová.

Každý rok se snažíme 
vylepšovat prostředí MŠ 
nákupem nového nábytku 
a pomůcek. 

Zprávy o našich nejmenších

protože nám přálo počasí. Každý měsíc na-
vštěvujeme divadelní představení v Třebíči.

Po obávané návštěvě Mikuláše a čerta 
v MŠ (dopadla samozřejmě dobře), se děti 
s nadšením pustily do přípravy naší poslední 
akce pro rodiče a děti v tomto roce – „Před-
vánoční posezení“. 

Děti vyráběly vánoční ozdoby a deko-
race, pekly a zdobily perníčky, učily se nové 

básničky a koledy. Po takovém snažení je 
jistě čeká sousta dárků pod stromečkem.

Zdá se, že letošní vánoční prázdniny ne-
budou na blátě a tak se na ně obzvlášť těšíme.

Přejeme všem krásné Vánoce a hodně 
zdraví a štěstí v novém roce.

Radovana Vítová,
ředitelka MŠ 

Zateplení budovy sportovního areálu na hřišti

V červenci letošního roku nám OÚ 
Třebenice provedl celkovou rekonstrukci 
hygienického zařízení, což nám udělalo 
velkou radost.

V součastné době máme za sebou již 
tradiční podzimní akce, jako jsou výroba 
„Podzimáků“, které si mohli prohlédnout 
všichni účastníci voleb na OÚ v Třebenicích 
a „Drakiádu“, která se letos také vydařila, 

Bylo nutno předejít zatékání vody, a tak byl vybourán beton z 
horní terasy (který vůbec nebyl zhotoven do spádu a při každém 
dešti bylo na terase jezero), terasa byla novým betonem 
vyspádována a následně přetažena izolací. Současně byla nově 
potažena odsazená část střechy střešní fólií v šedé barvě, která bude 
ladit s novou fasádou. V příštím roce pak chceme dodělat touto fólií 
i zbytek střechy (který je taktéž v dezolátním stavu a zatéká do 
budovy) a v neposlední řadě vybourat beton ze spodní terasy, 
provést novou izolaci (neboť i touto terasou zatéká do budovy) 
a následně položit nový betonový povrch. 

Tuto terasu a práce na ní bychom rádi udělali svépomocí 
v rámci brigád TJ Sokol a zastupitelstva, ušetří se tím nemalé fin. 
prostředky za práci. Stejně tak svépomocí provedeme opravu 
a nátěr soklu, který nebyl součástí letošní opravy fasády – opět 
z finančních důvodů. Doufejme, že to budou poslední velké opravy 
na této budově a ta bude bez dalších investic sloužit dlouhou dobu 
jak obci a jejím občanům, tak TJ Sokol.

M. V.  
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Tak jako všude jinde, i v naší obci se stává velkým problémem 

přibývající počet vozidel. V rámci celého vyspělého světa se hovoří o 

znečištění ovzduší, problémech v dopravě, parkování apod. Poslední 

fenomén je v posledních letech velkým problémem i v naší obci. 

Občané svoje vozidla parkují na místech, kde je to naprosto 

nevyhovující z důvodu bezpečnosti a přehlednosti provozu na 

pozemních komunikacích. 
Ve většině případů je to dokonce v rozporu s platnými právními 

předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Mezi vozidly 

a protější krajnicí nezbývá dostatečný prostor pro bezpečný průjezd 

ostatních vozidel, vozidla parkují v křižovatkách, na chodnících, 

zastávkách autobusů (případ Chroustova), na chodnících, kde brání 

volnému průchodu chodců, kteří pak musí vozidla obcházet 

a vstupovat tím do jízdního pruhu frekventovaných komunikací, což 

např. v případě maminky s kočárkem, jejíž rychlost pohybu je omezena 

právě manipulací s kočárkem, může být velmi nebezpečnou 

situací. 
Nechci zde v žádném případě tvrdě prosazovat zákaz parkování 

vozidel na obecních pozemcích a komunikacích, vše má však mít svoje 

Před časem byla provedena změna v podmínkách pronájmu kulturního domu nebo jeho 
suterénní části zvané „peklo“. Před ní bylo možno pronajmout celý KD za částku 1 500,- Kč, 
nebo pouze peklo za částku 500,- Kč. Tato situace znevýhodňovala toho, kdo si pronajímal celý 
kulturní dům. Ten, kdo si pronajal pouze peklo, měl pronajaty prakticky stejné prostory, neboť 
používal toalety v KD a měl tedy celý objekt k dispozici. Poté, co bylo na tuto situaci neustále 
poukazováno, změnily se podmínky pronájmu jednotně na celý KD za částku 1 500,- Kč. Tato 
situace však byla brána jako dočasná, než se najde řešení, neboť je peklo využíváno 
i k soukromým rodinným oslavám a k takové opravdu celý KD třeba není. Celý problém by 
vyřešilo zbudování sociálního zařízení s vchodem z pekla. Tuto variantu už řešilo několik 
minulých zastupitelstev a zatím k ní nebylo přikročeno. Důvody jsou snadno vysvětlitelné. 
Jednak jde o velmi složité technické provedení. Peklo je v suterénu budovy, pokud by se udělaly 
toalety v jeho úrovni rozšířením zadní (jižní) části, nedostane se odpadní potrubí výškově do 
stávající jímky. Muselo by se tedy přikročit k vybudování schodiště dozadu za budovu KD a tam 
k výstavbě sociálního zařízení, na což zde však není dostatek místa. Druhý důvod je ještě 
prozaičtější. Jedná se o to, zda je nutno pro tři plesy a několik málo rodinných oslav, které v KD 
proběhnou, investovat nemalé finanční prostředky do této alternativy. 

K vyřešení situace došlo s nástupem nového nájemce místního pohostinství. S tímto byla 
uzavřena dohoda, na kterou bylo pamatováno i v nájemní smlouvě na pohostinství. Pokud tedy 
někdo bude mít zájem o pronájem pouze pekla, nebude muset používat toalety v KD, použije ty 
v místním pohostinství. Po podání žádosti o zapůjčení pekla na OÚ (stále platí, že min. 2 týdny 
před požadovaným nájmem), bude odkázán na nájemce pohostinství, se kterým si dohodne 
podmínky použití toalet. V rámci jde o to, že podepíše dohodu, která jej zaváže k jejich 
perfektnímu úklidu, dostane poučení ohledně použití klíčů od vstupu do pohostinství (nebude 
nutno k průchodu do pekla použít vchod KD) a složí k rukám nájemce pohostinství vratnou 
zálohu (která mu bude po zpětném předání uklizených toalet a klíčů vrácena). Tak bude zájemce 
mít možnost použít pouze peklo bez vstupu do KD. Za tento pronájem se zpětně navracíme 
k částce 500,- v rámci jedné zápůjční doby (jeden večer) bez spotřeby energií. Vždy však bude 
záležet na dohodě s nájemcem pohostinství, pokud půjde o osobu opakovaně problematickou, 
může jí být vstup přes pohostinství odepřen (zdůvodnění podá nájemce pohostinství starostovi). 
Stejně tak zajisté nebude z důvodu zapůjčení toalet rušit plánovanou dovolenou apod. Zde bude 
možnost buď termín nájmu přeložit, nebo zapůjčit celý KD. V neposlední řadě je tu stále 
možnost pronajmout prázdný salonek nebo kabiny domácích ve sportovním areálu na hřišti, 
kam se 30 lidí pohodlně vejde. Tyto prostory půjčuje obec, nejsou předmětem pronájmu 
nájemci restaurace a cena za jejich pronájem je 300,- Kč.

Vraťme se ještě k pronájmu pekla – vše podstatné již bylo řečeno, pouze zopakuji zásadní 
skutečnost. Zájemce o pronájem postaru podepíše nejdříve smlouvu o pronájmu pekla na OÚ 
(jak tomu bylo doposud, a to opravdu min. 2 týdny před akcí), s její potvrzenou kopií pak osloví 
nájemce pohostinství, kterému ji předloží a dohodne s ním předání a bližší podrobnosti. 
Nájemce pohostinství zároveň předá i peklo (které následně i přebere včetně opisu spotřeb 
energií) a odpadne tak další nutná cesta za správcem KD.

M. V.

Chtěl bych touto cestou opět poděkovat 

všem spoluobčanům, kteří pomáhají sobě i 

ostatním tím, že si prohrnují chodníky před 

svými nemovitostmi sami. Obecní pracovník 

je přes zimní období zaměstnán pouze jeden, 

a tak mu trvá poměrně dlouhou dobu, než 

stihne prohrnout všechny části obce. To, že si 

někdo prohrne sám dříve je značným 

přispěním jak k rychlosti, tak ke kvalitě 

údržby obce, neboť nedochází k zašlapání 

dosud neprohrnutých chodníků, což pak 

velmi ztěžuje jejich dostatečnou údržbu. 

Zároveň tímto oznamuji našim dříve 

narozeným spoluobčanům, kteří mají 

omezené pohybové možnosti, že tuto činnost 

provedeme rádi my v co nejkratším termínu, 

aby je sníh nijak neomezoval. 

M. V.

Pronájem kulturního domu a „pekla“

Prohrnování

chodníků

Parkování vozidel
hranice a hlavně nesmí docházet k porušení platných právních předpisů 

a omezení ostatních občanů. V mnoha případech se tak totiž neděje 

z nemožnosti zaparkovat vozidlo na jiném místě nebo ve vlastním 

dvoře, ale z pouhé pohodlnosti jeho uživatele (práce s otevřením vrat 

apod.). 
Vzhledem k tomu, že se množí poukazování občanů na tuto situaci, 

která se stává neúnosnou, jsem nucen touto cestou požádat všechny 

řidiče o důsledné dodržování pravidel provozu na pozemních 

komunikacích a braní ohledu na ostatním spoluobčany. Jen tak lze 

zamezit situaci, kdy dojde ke způsobení škody na zaparkovaných 

vozidlech nebo v horším případě k újmě na zdraví.
Taktéž zimní údržba komunikací se stává takřka neproveditelnou, 

komunikace jsou prohrnuty pouze zčásti, jízdní pruhy se nedají 

prohrnout v celé šíří a na celou zimu se tím zhoršuje dopravní situace v 

obci tím, že na většině místních komunikací není možno vyhnout 

protijedoucímu vozidlu. 
Doufám, že tato situace se v rámci tohoto přátelského upozornění 

dostane do přijatelných mezí a nebude nutno přikročit k domáhání se 

zjednání nápravy formou odtahů vozidel apod.
M. V.

Propagační materiály

mikroregionu Hrotovicko

V letošním roce byly z prostředků 

mikroregionu Hrotovicko, jehož jsme členy, 

vydány propagační materiály. Bohužel jejich 

vydání bylo až po červnovém zpravodaji, 

dostáváte je tedy přílohou zimního výtisku. 

Část byla použita k propagaci obce, na 

každou domácnost dáváme po jenom 

výtisku, pokud někdo bude mít zájem, je 

možno se o další přihlásit na OÚ. 

Zároveň se na žádosti občanů chystáme 

v příštím roce vydat novou pohlednici 

Třebenic, Plešic a Chroustova. Ta bude 

k zakoupení na OÚ, její vydání včas 

oznámíme. 

M. V.
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Ř dokončení revitalizace Plešického rybníka

Ř úprava a ozelenění břehů Plešického a Chroustovského 
rybníka

Ř zahájení územního řízení pro kanalizaci a ČOV

Ř příprava PD a stavebního povolení pro rekonstrukci požární 
nádrže ve Třebenicích

Ř schválení a vydání územního plánu sídelního útvaru 
Třebenice, Plešice a Chroustov 

Ř nákup zásahového vozidla pro SDH Třebenice 

Ř prodej starého zásahového vozidla

Ř Den dětí

Ř výběrové řízení na nájemce budovy sportovního areálu na 
hřišti

Ř volby do PS PČR

Ř opravy v pekle KD

Ř vybudování nového stání pro kontejnery v Chroustově

Ř rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

Ř výměna oken místního pohostinství

Ř výběrové řízení na nájemce místního pohostinství 

Ř volby do zastupitelstva obce

Ř zateplení budovy sportovního areálu na hřišti spolu s novou 
fasádou

Ř oprava místních komunikací v Třebenicích a Plešicích

Ř slavnostní rozsvícení vánočního stromu

V příštím roce bude nutno přikročit k sanaci pekla KD. O jeho stavu 

jsem psal již v červnovém zpravodaji. V letošním roce jsme svépomocí 

provedli pouze nejnutnější opravy, aby byly prostory použitelné. Je 

však zapotřebí provést kompletní rekonstrukci, jejíž stěžejní částí bude 

provedení izolace zdiva. Pravidlem je zde totiž zaplavená podlaha při 

každém deštivějším období nebo při tání sněhu, což neprospívá ani 

statické únosnosti zdiva. 

Na tuto akci se v případě existence vhodného dotačního titulu 

budeme snažit získat finance z vnějších zdrojů, doufejme, že vhodná 

výzva bude včas vyhlášena.

M. V.

Letošní rok byl rokem voleb. V první polovině roku se uskutečnily 
volby do PS PČR, v říjnu pak volby do obecních zastupitelstev a 1/3 
senátu. Jak volby dopadly v naší obci všichni jistě ví, zde uvádíme pro 
pořádek tradičně jejich kompletní výsledky:

Pořadí stran podle hlasů (v závorce uveden počet obdržených 
hlasů v součtu):

  1. SNK Třebenice - Plešice - Chroustov (576)

  2. Ladislav Svoboda (171)

  3. Milan Votava (164)

  4. Josef Bárta (157)

  5. Petr Novák (144)

  6. Vlastimil Fiala (135)

  7. Marie Vávrová (133)

  8. Ing. Marie Šefelínová (97)

  9. Jaroslav Fučík (96)

10. Jiří Paseka (92)

11. Oldřich Řezáč (63)

12. Michal Topil (46)

13. Tomáš Chvátal (44)

14. Jan Novák (43)

15. Borek Richard (26)

Pořadí jednotlivých kandidátů podle hlasů (v závorce uveden 
počet obdržených hlasů):

  1. Ladislav Svoboda (171)

  2. Milan Votava (164)

  3. Josef Bárta (157)

  4. Petr Novák (144)

  5. Vlastimil Fiala (135)

  6. Marie Vávrová (133)

  7. Ing. Marie Šefelínová (97)

  8. Stanislav Chvátal (96)

Jaroslav Fučík (96)

  9. Jiří Paseka (92)

10. Vladimír Palát (84)

11. Jiří Chloupek (75)

Jitka Vávrová (75)

12. Jana Horká (71)

13. Oldřich Řezáč (63)

14. Vítězslav Doležal (50)

15. Miroslav Mejzlík (47)

16. Michal Topil (46)

17. Tomáš Chvátal (44)

18. Jan Novák (43)

19. Miroslav Čaněk (39)

Lenka Hladká (39)

20. Richard Borek (26)

Zvolené zastupitelstvo po přepočtech hlasů obdržených pro 
kandidující strany:

1. Ladislav Svoboda 

2. Milan Votava

3. Josef Bárta

4. Petr Novák

5. Vlastimil Fiala

Volby do zastupitelstva obce

Plánované opravy

kulturního domu

Akce realizované

v letošním roce

6. Stanislav Chvátal

7. Vladimír Palát

8. Jiří Chloupek

9. Jitka Vávrová

Počet oprávněných voličů: 350

Volební účast: 238 (68%)

Počet neplatných hlasů: 1
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Noví občánci:

Přepejchalová Karolína Plešice 20 23. 2.2010
Přepejchalová Monika Plešice 20 23. 2.2010

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

Úmrtí:

Čaněk Karel Třebenice 93   3.  1.2010
Běhounková Marie Třebenice 36    15.  2.2010
Chvátalová Libuše Třebenice 23   4.  6.2010
Vrbka Pavel  Plešice 5 28.  5.2010
Chvátalová Milada Třebenice 7   4.  8.2010
Jakoubek Josef Třebenice 62 16.  9.2010
Křehlíková Anděla Třebenice20 21.10.2010
Palátová Milena Třebenice 86   4.11.2010 

Rodinám zemřelých projevujeme upřímnou soustrast

Přihlášení k trvalému pobytu

Šidlová Lenka Třebenice 65 25. 8.2010
Puchner Martin Třebenice 65 25. 8.2010
Svobodová Pavlína Chroustov 2 20. 9.2010
Růžičková Věra Třebenice 3 18.10.2010
Řiháček Milan Třebenice 3 18.10.2010

Odhlášení trvalého pobytu

Preklová Markéta Třebenice 5 23.  2.2010
Staňková Markéta Chroustov 13 15.  3.2010
Staňková Věra Chroustov 13 15.  3.2010
Staňková Věra Chroustov 13 15.  3.2010
Filipec Pavel Chroustov 6 23.  4.2010
Ondráček Pavel Chroustov 14   3.  5.2010
Klíma Michal Třebenice 12 20.  5.2010
Venderová Markéta Třebenice 104 30.  8.2010
Eliášová Lenka  Chroustov 16  29.11.2010

Sňatky:

Čechová Markéta Třebenice 5 20.  2.2010
Prekl Jan Stropešín

Ondráček Pavel Chroustov 14  23.  4.2010
Neumannová Pavlína Třebíč

Semotamová Irena Třebenice 118 24.  4.2010
Pelikán Jan Třebenice 118

Ondráčková Lenka Chroustov 16 10.  7.2010
Eliáš Roman Hrotovice

Vašíčková Markéta Třebenice 104 30.  8.2010
Vender Radovan Valeč

Svoboda Ivo Chroustov 2 11.  9.2010
Havlová Pavlína Přibyslavice

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

Významná životní jubilea v roce 2010

85. roků
Dokulilová Bohumila Chroustov  9 25.  3.

80. roků
Čechová Růžena Třebenice 5 27.  8.
Fiala Vlastimil Třebenice 50  4.10.
Chvátalová Marie Třebenice 30 12.  8.
Valová Zdenka Třebenice 69 30.  9.
Topilová Milada Třebenice 25 21.10.

75. roků
Bárta Josef Třebenice 81 19.  3
Cejpková Vlasta Třebenice 60 16.11.
Dufková Anna Třebenice 79   4.10.
Jakoubková Marie Třebenice 62 29.  8.

70. roků
Hanzl Zdeněk Plešice 6 25.  6.
Filipcová Eva Třebenice 90 20.10.

 
65. roků
Křehlíková Anděla Třebenice 20   8.  3.
Palát Vladimír Třebenice 38   9.10.

60. roků
Bednářová Marie Třebenice 92 14.  3.
Neterdová Milada Třebenice 39 21.  9.
Šefelínová Marie Třebenice 87   2.  3.
Doležal Vítězslav Plešice 3   4.11.
Filipcová Milada Chroustov 6 28.10.
Jakubec Jiří Plešice 15 19.  5.
Palátová Jana Třebenice 38 25.  7. 
Hanzlová Marie Třebenice 10 17.  7.

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

Nejstarší občan:
Chvátal Josef Třebenice 7 19.3.1916

společenská kronika
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Stolní tenis

Poř.  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 

1.  Rokytnice n.R. A  8 7 0 1 96:48 22 

2.  M.Budějovice B  8 5 2 1 87:57 20 

3.  M.Budějovice C  8 5 2 1 84:60 20 

4.  Jemnice B  8 3 4 1 80:64 18 

5.  Rouchovany B  8 5 0 3 73:71 18 

6.  Náměšť n.O. B  8 4 1 3 75:69 17 

7.  Třebíč B  8 3 2 3 78:66 16 

8.  Lukov A  8 2 2 4 67:77 14 

9.  Mikulovice A  8 2 1 5 65:79 13 

10.  Třebenice A  8 1 3 4 71:73 13 

11.  Želetava A  8 2 0 6 48:96 12 

12.  Rapotice A  8 0 1 7 40:104 9 

 

Poř.  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 

1.  Výčapy B  8 8 0 0 92:52 24 

2.  Rokytnice n.R. B  8 5 1 2 85:59 19 

3.  M.Budějovice D  8 4 2 2 78:66 18 

4.  Výčapy A  8 5 0 3 87:57 18 

5.  Vladislav B  8 4 1 3 81:63 17 

6.  Mikulovice B  8 4 1 3 77:67 17 

7.  Dukovany A  8 4 0 4 76:68 16 

8.  Kralice A  8 2 3 3 77:67 15 

9.  Třebenice B  8 2 1 5 61:83 13 

10.  Lukov B  8 2 1 5 60:84 13 

11.  Jemnice C  8 2 0 6 59:85 12 

12.  Kralice B  8 1 0 7 31:113 10 

 

Poř.  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 

1.   Římov A  8 8 0 0 127:17 24 

2.   Výčapy C  8 7 1 0 115:29 23 

3.   BOB Třebíč A  8 7 0 1 105:39 22 

4.   Rokytnice n.R. C  8 6 1 1 102:42 21 

5.   Lukov C  8 6 1 1 98:46 21 

6.   Stařeč A  8 5 0 3 91:53 18 

7.   Třebíč C  8 4 1 3 86:58 17 

8.   Rapotice B  8 4 0 4 68:76 16 

9.   Třebenice C  8 4 0 4 63:81 16 

10.   Číměř A  8 3 1 4 57:87 15 

11.   Želetava B  8 2 1 5 65:79 13 

12.   Březník A  8 1 2 5 49:95 12 

13.   Kralice C  8 1 1 6 51:93 11 

14.   Stařeč B  8 1 1 6 38:106 11 

15.   Číměř B  8 0 0 8 19:125 8 

16.   Římov B  8 0 0 8 18:126 8 

 

sport

Sezónu 2010/11 bych nazval slovy klasika ,, Mládí vpřed “. Zatím 
co se A tým trápí na hraně sestupu, mladíci v C týmu se rozehrávají 
a proto figurují na  velmi slušnému umístnění v tabulce. 

Popravdě řečeno „Áčko“ se propadlo kvůli zranění dlouholeté 
opory z Číměře, Petra Česneka. Jeho body nám v závěrečných součtech 
jednotlivých zápasů chybí. Prohra 10:8 ve vyrovnaném zápase mrzí asi 
nejvíce.

Josef Bárta

Okresní přebor I.třídy 10/11

Okresní přebor II. třídy 10/11

Okresní přebor III. třídy 10/11

Po pádu třebenického fotbalu do III. Třídy, se zdá, že v nižší soutěži 
bychom nemuseli opanovat dno tabulky, ale naopak být mezi 
nejlepšími. V podzimní části, se však A mužstvo v kompletní sestavě 
nesešlo ani jednou. Důvodem nepřítomnosti byla především zranění 
a rodinné důvody. I přes tyto absence patří A mužstvu s 25 body a skóre 
47:34, třetí příčka.

B mužstvu se již tak nedařilo a smolně těsné prohry přinesly 
s deseti body a skóre 28:37 pouze 10. příčku ve IV. třídě. Nutno dodat, 

Fotbal
že někteří klíčoví hráči byli na hřišti, jak za A mužstvo, tak i za B tým 
a za víkend odehráli tedy i 180 minut utkání!

Starší žáci, i když někteří svým věkem ještě mladší, vybojovali se 
17 body a skóre 27:24 pěkné 9. místo. 

Děkujeme všem sponzorům, fandům a přátelům za podporu a pře-
jeme krásné Vánoce a pevné zdraví v Novém roce.

Výbor TJ Sokol

Vážení přátelé. V letošním roce jsme v našem dobrovolném sboru 
a naší jednotce pocítili několik příjemných, ale i tragických událostí. 
Rok 2010 se zcela jistě zapíše do paměti hasičů, ale i občanů naší 
vesnice. 

Náš sbor začal fungovat na plno hned v únoru, kdy připravil svůj již 
tradiční hasičský ples. Koncem února také jak jinak, tradiční Masopust. 
Obě akce přinesly hasičům zisk a proto se mohli pustit do prací a úkolů, 
na které před tím nebyly prostředky. 22. února jsme s velkým nadšením 
dovezli nové hasičské vozidlo, kterému jsme se věnovali po všechen 
svůj volný čas. Rád bych touto cestou poděkoval také všem občanům, 
kteří nám poradili a pomohli s různými úpravami a doplňky na vozidle. 

A však vozidlo nebylo ještě ani přihlášeno do výjezdu IZS a už 
31. března byly slyšet zvuky sirén hasičských vozů. Na silnici u čtyř líp 

SDH a JSDH Třebenice
se stala vážná dopravní nehoda. Dodávka zde čelně vrazila do stromu. 
To nás vybičovalo k rychlému dokončení úprav hasičárny a vozidla. To 
se ukázalo jako správné rozhodnutí hned 5. května ve večerních 
hodinách. Na tuto noc asi málo kdo z nás zapomene. Bohužel se tato 
noc zapsala do dějin vesnice jako největší požár v historii obce. 
Mluvím samozřejmě o požáru stodol u Fučíků. Samozřejmě rozebírat 
tuto událost by bylo asi na tři stránky a ani to nechci, takže mohu jen 
s jistotou napsat, že jsme dělali co se  dalo, abychom pomohli.

Další výjezd jsme měli hned čtyři dny nato, kdy odvožená 
doutnající sláma ze stodoly znovu vzplanula na poli za vesnicí. Poté 
jsme také 1. června předvedli ukázku zásahu na dětský den a povozili 
děti v hasičském vozidle. Hned tři dny nato, nás starosta obce povolal 
na tzv. záplavy obce.
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V letošním trochu „hektickém“ roce jsme sice spoustu 
naplánovaných akcí nestihli (i pro včasný příchod zimy), ale podařilo 
se nám po rekonstrukci stodoly zprovoznit krytou jízdárnu. Není sice 
velká, ale pro naše účely zcela dostačující. Největší výhoda je v tom, že 
se v ní dá pracovat s koňmi v kteroukoli denní dobu a při jakémkoli 
počasí. Povrch tvoří směs písku a řezané geotextilie, čímž je zaručen 
i v mrazivých dnech stále pružný podklad. Pro zvýšení bezpečnosti 
jsou stěny obloženy lambrínami (zešikmené obložení).

Také se nám letos podařilo dovybavit sedlovnu, takže už má 
konečně vše svoje místo.

V příštím roce bychom rádi udělali nějaké úpravy ve stájích, aby se 
zjednodušila manipulace se stelivem a krmivem. Také bychom chtěli 
vyřešit převádění koní do výběhu a zpět. Při špatné viditelnosti je 
vodění koní zpět domů docela adrenalinová disciplína.

Jezdecké závody v příštím roce pořádat nebudeme, protože nám 
chybí překážkový materiál. Během následujícího roku bychom ho rádi 
sehnali nebo vyrobili. Pokud by se to povedlo a byl by zájem, 
uspořádali bychom něco jako neoficiální závody (veřejný trénink). 
Nemuselo by být tolik skoků. 

Do posilovny se nám na začátku roku podařilo sehnat starší, ale ve 
výborném stavu multifunkční stroj na posilování dolních končetin - 
horizontální legpress, u nějž závaží tvoří cihličky. S tímto strojem se 
výborně manipuluje a nastavit se dá pro každou výšku. Proti klasickým 

dřepům s činkou na ramenou se šetří jak kyčelní tak i kolenní klouby a 
hlavně páteř. 

Děti co se budou chtít svézt na koních v kryté jízdárně, ať přijdou 
k nám na Štěpána (26. 12. v 10:00). Maminky určitě ocení, když se 
tatínkové na čas někam ztratí a dětem ten čas víc uteče. Pokud by byl 
zájem, mohli by jsme se domluvit na vožení dětí každé pondělí. Pokud 
se někomu tento termín nebude hodit, může přijít kdykoliv jindy. 

Informace: Rehabilitace nebude ve 
Třebenicích v provozu od 23.12.2010 do 
2.1.2011

Na závěr bychom chtěli ještě jednou po-
děkovat všem co nám pomohli s rekonstrukcí 
po požáru a popřát všem krásné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho 
úspěchů v Novém roce

L. a J. Fučíkovi
s jezdeckým oddílem Angrita

Po dlouhodobém a vytrvalém dešti bylo 
ve vesnici vyplaveno několik studní, a tak 
naše jednotka celé odpoledne 3. června 
odčerpávala vodu ze čtyř zatopených studní.

Ani obci Valeč se tyto záplavy nevyhnuli 
20. června. My jsme si 27. června udělali 
prověřovací cvičení na Plešický žleb, které 
nám vyhlásilo krajské operační středisko. 
Mysleli jsme si, že tím snad už těch akcí bylo 
pro letošek dost. Ovšem opak byl pravdou. 
Teď se zase události přesunuli do Plešic. 
30. června jsme byli požádáni o vyčerpání 
znečištěné vody z Plešických studní. A 12. 
července ve večerních hodinách znělo ve 
vysílačkách hlášení, kterému jsem nemohl 
uvěřit. Hlášení, že u Plešic spadlo letadlo. 
Naštěstí šlo o malé sportovní letadlo. Pilot 
nebyl naštěstí zraněn.  Celý červenec byl po 
většinu času tropický, proto jsme drželi 
požární hlídky a několikrát zavlažovali 
fotbalové hřiště.

Největší požár na kraji pak byl 22. 7. 
v Sedleci kde hořel statek. Avšak ani v srpnu 
jsme si neužili klidu, když 9. někdo v nočních 
hodinách škrtl sirkou na strništi slámy za 
vesnicí. Naštěstí místní občané byly natolik 
pohotoví, že oheň uhasili ještě před naším 
příjezdem. Ale ani obci Valeč se letos 

nepodařilo odpočnout si. 4. září zde 
vzplanula kůlna se dřevem a na místo byly 
vyslány jednotky, které naštěstí během 
chvilky malý požár dostaly pod kontrolu.

Také se naši hasiči účastnili v průběhu 
roku různých dobrovolných akcí. Mohu 
jmenovat např. školení velitelů a strojníků na 
HZS Třebíč, okysličování vodních nádrží, 
dodávka vody zemědělcům na pole, výlov 
Plešického rybníka apod. Akcí a případů bylo 
letos opravdu moc a musím říct, že jsem rád 
když vím, že všichni naši hasiči si vždy 
najdou čas, aby si splnili své poslání.

Proto jsme také z důvodu velkých 
a častých výjezdů udělali ve zbrojnici během 
podzimu taková opatření, abychom s vo-
zidlem mohli vyjet z garáže téměř okamžitě. 
Na podzim také došlo k celkovému zateplení 
garáže, takže dokud neudeří kruté mrazy, 
mohou naši občané s klidem usínat, protože 
budou vědět, že v naší hasičárně je vozidlo 
s 3 700 l vody, které je připraveno kdykoliv 
a kamkoliv okamžitě vyjet.

S přáním krásných vánoc 
Michal Topil

FARMA U KAPLIČKY



Vydává Obecní úřad Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic 8 Realizace Petr Večeřa, vydavatelství, BačiceVYDAVATELSTVÍ

EČEŘA

S blížícími se vánočními svátky a s koncem kalendářního roku 
2010 dovolte mi podělit se o to, jak jsme letošní rok ve farnosti 
prožili.

Naše farnost, díky mnoha lidem, kteří jsou aktivní, zažila spoustu 
různých akcí. Každoročně se v zimě a na jaře uskutečnily již tradiční 
akce, jako je tříkrálová sbírka, dětský karneval a o jarních prázdninách 
lyžování v Orlických horách. Před velikonocemi jsme jeli na tradiční 
setkání mladých s brněnským biskupem Vojtěchem v brněnské 
katedrále. V květnu jsme se s farností jako každoročně vydali na 13-ti 
denní poutní zájezd na známá poutní místa ve Francii, Španělsku 
a Portugalsku. V červnu měli ministranti a děti z farnosti možnost 
účastnit se děkanského setkání v Přibyslavicích, kde s organizací 
hodně pomohli mladí z našich farností. Hned na začátku prázdnin jsme 
ve spolupráci s dalešickým pivovarem připravili Dětské odpoledne 
s koncertem Jaroslava Uhlíře a následně se soutěžemi na pivovarské 
zahradě. V polovině července se uskutečnila malá pouť do Kostelního 
Vydří. 

Na začátku letních prázdnin se také poprvé konal třídenní pobyt 
mladých rodin s dětmi v Hlubokých Mašůvkách, který se všem velmi 
líbil, a doufáme, že se i příští rok znovu pojede. Již po desáté se konal 
Letní farní tábor v Orlických horách, kterého se účastnilo přes 70 dětí
 a mládeže. Také už po třetí se uskutečnil týdenní tábor pro menší děti 
na faře v Koněšíně. S mladými jsme i letos o prázdninách na týden 
vyrazili do švýcarského Magdenau, kde jsme nejenom pomohli 
v místním klášteře, ale také jsme měli možnost vidět spoustu krásných 
míst. Po návratu ze Švýcarska jsme se vydali na třídenní cyklopouť do 
Hlubokých Mašůvek, kam za námi přijel i autobus se staršími poutníky. 

S novým školním rokem začaly pravidelné aktivity, jako je 
vyučování náboženství, dětské mše sv., sportovní kroužky ve Valči, jak 
ve středu, tak v neděli odpoledne, páteční plavání apod. V září se také 
už tradičně jelo na poutní Zlatou sobotu do Žarošic. V polovině října 
proběhla ve Valči na louce za farou Drakiáda s následným programem 
a posezením na farním dvoře.

Na podzimní prázdniny jsme tentokrát vyrazili do Středních Čech, 
kde jsme podnikali výlety na horu Říp, do Terezína, Lidic, na hrad 
Okoř, apod.

V předvečer svátku sv. Mikuláše jsme společně pro farnosti 
připravili Mikulášskou besídku v sále dalešického pivovaru, a také 
jsme těsně před vánocemi nezapomněli na vánoční nadílku pro zvířata 
v lese.

Jsem také rád, že je také na faře živo, nejen díky různým akcím, 
které se zde pořádají, ale také díky novému sportovnímu hřišti, které je 
hojně využíváno ke sportovním aktivitám, a také díky maminkám, 
které jsou na mateřské dovolené a letos se začaly v klubovně na faře 
každé pondělí pravidelně scházet ve svém klubu maminek.

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

P. Petr Holý, duchovní správce farnosti

Ohlédnutí za rokem 2010 ve farnosti Valeč

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 ve Valči před kostelem na Boží hod vánoční (25.12.) v 17 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni!

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.
31.12. – Silvestr – mše sv. v 17,00 hod.
1.1. 2010 -  Nový rok – mše sv. v 8,00 hod.

Děkanské setkání ministrantů a dětí v Přibyslavicích

Nejzápadnější místo v Evropě na břehu Atlantského oceánu
– Cabo da Roca

Plesy

V prvních dvou měsících příštího roku se uskuteční tradiční tři plesy, zde jsou bližší informace:

15. ledna – Myslivecký ples, hraje VÍKEND HOSTĚRADICE
29. ledna – Babský ples, hraje FANTASTIC BAND
12. února – Hasičský ples, hraje PARADOX


