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Slovo zobce

pokus o zastavení času nebo to budou
posuzovat jako cosi nepatřičného?
To skutečně ukáže až čas…

Půlnoční mše svatá
v kostele Všech svatých v Třebešicích
24.12. 2019 od 16:00 hod

Poslední dobou nejčastěji rezonuje naší
obcí téma „odpady“ a „změna územního
plánu“.
K odpadům obecně jsme již psali obsáhle v
minulém vydání. Od té doby se situace s
odpady výrazně zlepšila, za což Vám, nám
všem, děkujeme. U ukládání BIO odpadu je
vidět velký posun, ale u separovaného
odpadu...hnědá nebo zelená plastová
láhev od piva se sklem skutečně nestane.
Téma „změna územního plánu“ je daleko
složitější. Při tvorbě nebo změně
územního plánu není možné vyhovět
každému a posuzování zařazení pozemku
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA TRADIČNÍ
nebo území do zastavitelných ploch či
rozšíření zastavitelnosti je složitý proces.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU, PŘIJĎTE SE NALADIT
Vždy by mělo dojít k jakési shodě mezi
přáním či požadavkem jednotlivce, NA POHODOVOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU A POZRAVIT SE SOUSEDY.
možnostmi a udržitelným rozvojem obce.
JAKO TRADIČNĚ K NÁM ZAVÍTÁ, NA SVÉ PRVNÍ ZASTÁVCE,
Přesto se může stát, že pro někoho může
mít pohled na svoje dědictví hořkou
MIKULÁŠ S ANDĚLEM A ČETRY A MŮŽETE SE TĚŠIT I
příchuť. Změna území a jeho rozvoj
NA NEFALŠOVANÉ ČERTOVSKÉ GRILOVÁNÍ A SVAŘÁČEK.
probíhá po staletí bez ohledu na naše
současné přání či požadavky, vývoj nelze
zastavit v určitém bodě, je to přirozený jev.
To stejné je možné říci i o výstavbě. Komu
z nás přísluší soudit, zda naši předci stavěli
správně nebo zda současné stavby do obce
patří nebo ne? Ocení budoucí generace

Rozsvícenívánočního stromku a
čertovskégrilování
30. listopadu od16:30 hod

Usnesenízastupitelstva
ZE DNE 3. 9. 2019
7-37/19 ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: 7/0/0
7-38/19 ZO schválilo Dotační program z
rozpočtu obce na podporu výstavby
domovních čistíren odpadních vod.
Hlasování: 7/0/0
7-39/19 ZO schválilo Pravidla pro
poskytování dotace k dotačnímu programu
výstavba domovních čistíren odpadních
vod z rozpočtu obce a Žádost o dotaci.
Hlasování: 7/0/0
7-40/19 ZO schválilo zveřejnění záměru
na odprodej části pozemku ve vlastnictví
Obec Třebešice parc. č. 1134/1 o velikosti
cca 12-13 m2, v k.ú. Třebešice u Divišova
na základě žádosti Č.j.: 178103/2019.
Hlasování: 6/0/1
7-41/19 ZO
neschválilo
nabídkou
individuálního úročení volných finančních
prostředků. Hlasování: 0/7/0
7-42/19 ZO schválilo rámcovou smlouvu o
údržbě a revizi elektrických zařízení v
majetku obce. Hlasování: 7/0/0
7-43/19 ZO schválilo cenovou nabídkou
na zpracování dokumentace změny č. 2 ÚP
Třebešice včetně úplného znění ÚP po
vydání změny č. 2, kterou předložila
společnost
FOGLAR
ARCHITECTS,
Kubištova 6, Praha 4. Hlasování: 7/0/0
7-44/19 ZO schválilo cenovou nabídku na
pořízení 2 ks PC od společnosti 6PLUS,
spol. s r.o., Tyršova 1902, Benešov.
Hlasování: 7/0/0
7-45/19 ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 4/2019. Hlasování: 7/0/0
Bereme na vědomí: Došlou korespondenci.
Strategický rozvojový dokument obce –
aktualizace. Plnění rozpočtu. Oprava
místní komunikace – výtluky. Povinné
čipování psů od 01.01.2020.
ZE DNE 1. 10. 2019
8-46/19 ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: 6/0/0
Souhlas obce se zařazením správního
území obce do území působnosti MAS
Posázaví na období 2021–2027
8-47/19 Zastupitelstvo obce Třebešice
schvaluje zapojení správního území obce
Třebešice do přípravy Strategie regionu
Posázaví na období 2021–2027 včetně
strategických plánů Leader. Hlasování:
6/0/0
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8-48/19 Zastupitelstvo obce Třebešice
schvaluje zařazení správního území obce
Třebešice do území působnosti MAS
Posázaví na období 2021–2027. Hlasování:
6/0/0
8-49/19 Zastupitelstvo obce Třebešice
schvaluje zařazení správního území obce
Třebešice do území turistické oblasti
Posázaví. Hlasování: 6/0/0
8-50/19 Zastupitelstvo obce Třebešice
pověřuje
starostku
podpisem
schvalovacího protokolu. Hlasování: 6/0/0
8-51/19 ZO souhlasí s předloženou
projektovou dokumentací RD O120 (Eko
120) a výstavbou na pozemku parc. č.
261/49, k.ú. Třebešice u Divišova. RD O120
(Eko 120) není v rozporu s platným
Územním plánem obce Třebešice.
Hlasování: 5/0/1
8-52/19 ZO schválilo zveřejnění záměru
na odprodej částí obecního pozemku ve
vlastnictví obce, parc. č. 449 o velikosti cca
70 m2 a 11 m2, k.ú. Třebešice u Divišova,
na základě žádosti Č.j.: 221103/2019. ZO
pověřuje starostku, po uplynutí zákonem
stanovené lhůty 15 dní, rozhodnutím.
Hlasování: 6/0/0
8-53/19 ZO schválilo prodej části
pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1134/1
o velikosti cca 12-13 m2 po předložení GP
na dělení pozemku. Cena je stanovena
100,00 Kč/m2. Náklady spojené s GP a
převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 5/0/1
Bereme na vědomí: Došlou korespondenci.
Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
Zprávu ze zasedání DSO CHOPOS.

Hlasování: PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

ÚP Třebešice, podle ustanovení § 46 odst.1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, na
zamezení změny využití pozemku parc. č.
462 a parc. č. 463 oproti změně č. 1 ÚP
Třebešice projednalo a s návrhem
nesouhlasí. Hlasování: 0/6/0
9-57/19 ZO návrh na pokračování ve
změně č. 2 ÚP Třebešice klasickou formou
projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0
9-58/19 ZO návrh na pokračování ve
změně č. 2 ÚP Třebešice zkrácenou formou
projednalo a návrh, ve stávajícím rozsahu:
a) změna funkčního využití pozemku
parc.č. 266/2 ze zeleně soukromé na
venkovské bydlení, b) změna regulativů
výstavby na pozemku parc.č. 426, která
umožní výstavbu více RD místo jednoho
(plocha zeleně soukromé), c) změna textu
v návrhu týkajících se minimální velikosti
pozemku nové zástavby (snížení z 800 m2
na 700 m2 pouze ve výjimečných
případech), schvaluje. Hlasování: 6/0/0
9-59/19 ZO schvaluje prodej částí
obecního pozemku ve vlastnictví obce,
parc. č. 449 o velikosti cca 70 m2 a 11 m2,
k.ú. Třebešice u Divišova, z podnětu
obdržené žádosti Č.j.: 221103/2019. Cena
byla stanovena na 100,00 Kč/m2. ZO
pověřuje starostku, po předložení dělícího
GP podpisem smlouvy. Náklady spojené s
GP a převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 6/0/0
9-60/19 ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o
podporu aktivit projednalo a s
poskytnutím
neinvestiční
dotace
nesouhlasí. Hlasování: 0/6/0
ZE DNE 22. 10. 2019
9-61/19 ZO schvaluje zveřejnění záměru
9-54/19 ZO schvaluje program zasedání. na pronájem nebytových prostor v
Hlasování: 6/0/0
nemovitosti obce č.p. 39. Nebytové
9-55/19 ZO návrh Č.j.: 224103/2019 na prostory je možné vidět vždy v době
pořízení změny ÚP Třebešice, podle úředních hodin, v jiný termín po předchozí
ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 domluvě. Po uplynutí zákonem stanovené
Sb., o územním plánování a stavebním lhůty 15 dní rozhodne o pronájmu ZO na
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších nejbližším zasedání následujícím po dni
předpisů, na vypracování regulačního uplynutí zákonem stanovené lhůty.
plánu pro celé území k.ú. Třebešice u Hlasování: 6/0/0
Divišova nebo konkrétní lokalitu Bereme na vědomí: Došlou korespondenci.
projednalo a s návrhem nesouhlasí. Zahájení řízení o posunutí dopravního
Hlasování: 0/6/0
značení „začátek“ a „konec“ obce
9-56/19 Zastupitelstvo obce Třebešice Třebešice.
návrh Č.j.: 225103/2019 na pořízení změny

Likvidaceodpadních voda domovníčistírny odpadních vod
2) Dotaci lze poskytnout žadatelům – fyzickým osobám nebo
ŽÁDOST O DOTACI z dotačního programu
sdružení obyvatel, kteří si pořídí D-ČOV v obci Třebešice.
3) Dotaci lze poskytnout žadatelům – fyzickým osobám nebo
„VÝSTAVBA DOMOVNÍCH ČISTIČEK
sdružení obyvatel, kteří již D-ČOV v obci Třebešice v uplynulém
ODPADNÍCH VOD“ (dále jen D-ČOV) V OBCI
období realizovali, pokud nebude vyčerpána výše prostředků
TŘEBEŠICE Z ROZPOČTU OBCE je vložena
vyčleněná pro tento účel v rozpočtu obce v kalendářním roce pro
výstavbu nových D-ČOV.
jako příloha na volném listu.
4) Dotační program není určen pro právnické osoby.
5) Na dotaci z rozpočtu obce není právní nárok.
II. Žadatelé dotace
OBEC TŘEBEŠICE dotační program
1) O dotaci mohou požádat občané, kteří budou k datu podání
„VÝSTAVBA DOMOVNÍCH ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD“
žádosti
o dotaci a vydání kolaudačního rozhodnutí stavby D-ČOV
(dále jen D-ČOV) V OBCI TŘEBEŠICE Z ROZPOČTU OBCE
přihlášeni k trvalému pobytu v obci Třebešice, stejná podmínka
platí i pro sdružení obyvatel i bez právní formy – dotace bude
I. Cíl dotačního programu
poskytnuta pouze členům sdružení, kteří budou k datu podání
Cílem dotačního programu je podpora výstavby D–ČOV v obci žádosti a vydání kolaudačního rozhodnutí trvale přihlášeni v obci
Třebešice. Podmínky pro likvidaci odpadních vod se zpřísňují, Třebešice.
likvidace se v současnosti provádí mobilním vývozem na ČOV v
2) Pozdější přihlášení k trvalému pobytu a dodatečná žádost o
Benešově u Prahy. Tento způsob nebude ale možné výhledově
dotaci bude zamítnuta.
nadále využívat v plné míře z kapacitních důvodů.
3) Přihlášení se k trvalému pobytu v obci Třebešice pouze za
Obec Třebešice nemá A) místo pro vybudování centrální ČOV a B)
účelem získání dotace na D-ČOV je nepřípustná, v takovém
dotační politika státu zatím neumožňuje dosáhnout na dotaci
případě by příjemce dotace musel dotaci obci Třebešice vrátit.
takové výše, která by zajistila při současných rozpočtových
příjmech obce vybudování kanalizace a centrální ČOV a to ani v 4) Sdružení obyvatel bude zastupovat osoba s pověřením všech
členů sdružení.
případě místa pro vybudování centrální ČOV v obci.
Zastupitelstvo obce, z výše uvedených důvodů, schválilo tento III. Podmínky pro poskytnutí dotace
dotační program na finanční podporu těch občanů, kteří mají na 1) Dotace může být poskytnuta na základě písemné žádosti
území obce trvalý pobyt a na vlastní náklady si vybudují D–ČOV a podané v době od 01. ledna 2020 obecnímu úřadu v Třebešicích.
současně podpořit i ty vlastníky nemovitostí, kteří mají na území 2) Smyslem poskytnutí dotace je pomoc obce pořizovateli D-ČOV
k úhradě faktur za pořízení D-ČOV nebo projektové dokumentace.
obce trvalý pobyt a již mají D-ČOV vybudovanou.
3) K žádosti musí být doloženy tyto přílohy:
II. Příjemci dotace
Dotace bude poskytována na základě „Žádosti o dotaci“ a a) Kopie vydaného kolaudačního rozhodnutí stavby o povolení
„Pravidel pro poskytování dotace k dotačnímu programu provozu D-ČOV
výstavba D-ČOV z rozpočtu obce Třebešice“.
b) Kopie faktury (faktur) za pořízení D-ČOV
III. Platnost dotačního programu
4) Žádost o dotaci bude projednána na nejbližším zasedání
Tento dotační program byl vyhlášen a schválen na Zasedání zastupitelstva obce následujícím po podání žádosti.
zastupitelstva obce Třebešice dne 03.09.2019 a nabývá platnosti 5) Dotace bude vyplacena do 15 kalendářních dní po schválení
01.01.2020 až do odvolání dotačního programu Zastupitelstvem zastupitelstvem obce na účet žadatele nebo na účet jednotlivých
obce Třebešice.
členů sdružení obyvatel.
IV. Výše dotace
1) Výše dotace je stanovena pevnou částkou následujícím
způsobem:
- Pro žadatele, kteří si pořídí/pořídil D-ČOV způsobem jeden
OBEC TŘEBEŠICE - PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE objekt – jedna čistička 8 000,00 Kč
- Pro každého člena sdružení obyvatel, které si pořídí/pořídilo Dk dotačnímu programu
ČOV způsobem jedno sdružení – jedna čistička 8 000,00 Kč
„VÝSTAVBA DOMOVNÍCH ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD“
V. Závěrečná ustanovení
(dále jen D-ČOV) V OBCI TŘEBEŠICE Z ROZPOČTU OBCE
1) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce na zasedání
dne 3. září 2019, usnesením č. 7-39/2019.
I. Úvodní ustanovení
1) Celková výše prostředků vyčleněná pro tento účel je dána 2) Pravidla pro poskytování dotace nabývají účinnosti od 1. ledna
2020.
rozpočtem obce v kalendářním roce.
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Odstraněníhistorických telekomunikačních sloupů
Zbývá posledních několik dní a dřevěné telekomunikační sloupy
rozmístěné nevyužité po obci budou minulostí. Bohužel nebo
konečně? Bohužel proto, že končí definitivně jedna celá etapa
komunikace tady u nás v obci a sluchátkové telefonní aparáty
budou minulostí. Bohužel proto, že pevný internet, který by bylo
možné prostřednictvím telekomunikačních sloupů po obci
realizovat je tak vzdálenou budoucností, že než se byť i jen přiblíží
bude telekomunikační technologie bezesporu řešena opět jiným
způsobem. Těch „bohužel“ by se jistě našlo více, ale je tu i
konečně. Konečně zmizí ustřižené telefonní kabely smotané u

sloupů a konečně zmizí i zbylé prověšené kabely mezi sloupy.
Konečně proto, že sloupy již nebudou, a to doslova, překážet při
terénních a stavebních úpravách. Konečně i proto, že jejich
životnost je omezena. I „konečně“ by se našlo mnohem více, v
každém případě zbude nostalgie.
Pokud nezasáhne vyšší moc v podobě vichřice a následných
poruch pak den „D“ nastane příští týden 19. a 20.11.
Společnost, která bude dřevěné sloupy odstraňovat prosí o
umožnění přístupu k nemovitosti, do které byly pevné linky
zavedeny, kvůli odstranění přívodů.

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD
Od pátku 22.11.2019 do pondělí 25.11.2019 budou
přistaveny kontejnery na objemný odpad.
Umístění u OÚ a do proluky u Kuntů.
ELEKTRO k sběrnému místu zpětného odběru!
PNEU do kontejneru nepatří!
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Povinnéčipovánípsů
Od 1. ledna 2020 budou muset mít všichni
psi mikročip. Štěňata budou muset být
označena nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině, které se dělá v
půl roce věku. Výjimku dostanou jen starší
psi, kteří byli do 3. července 2011 označeni
tetováním. To ale bude muset být jasně
čitelné.
Díky povinnému označení by měli
strážníci nebo veterináři rychleji zjistit
identitu psa i jeho páníčka. To pomůže
hlavně v případech, kdy se zvíře zatoulá a
někdo ho najde, případně když způsobí
nějakou škodu nebo zranění. Díky
mikročipům bude také možné lépe
monitorovat různé chovy, prodej mazlíčků
a také kontrolovat dodržování předpisů
chovateli.
Mikročip majitele přijde od 120 až do 450
korun + samotná aplikace čipu. Označení
provádějí soukromí veterináři.
Pokud nebude pes označen, bude majiteli
od roku 2020 hrozit až 20tisícová pokuta.
Na zvíře totiž bude pohlíženo, jako kdyby
nemělo platné očkování proti vzteklině,
které je povinné ze zákona. I v případě, že
by měl pes dostat novou vakcínu v
průběhu příštího roku, musíte ho nechat

mikročipem označit do konce letoška a nečekat až na přeočkování.
V počátku prosince 2019, proběhne v obci Třebešice čipování psů. Místo čipování
u OÚ Třebešice, termín a čas bude upřesněn. Z důvodu zajištění dostatečného
počtu čipů prosíme o informaci, kdo by měl o čipování psa/psů zájem (kontakt
731 000 871 nebo osobně na OÚ Třebešice).
Po očipování psa je žádoucí, aby byl zaevidován v některém z registru čipovaných
zvířat. Registrace je většinou bezplatná, záleží na typu čipu.
SEZNAM REGISTRŮ ČIPOVANÝCH ZVÍŘAT NA ÚZEMÍ ČR
Národní registr majitelů zvířat, P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2
www.narodniregistr.cz info@narodniregistr.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů, WINVET, s. r. o., Evropská 116/655,
160 00 Praha 6
www.czpetnet.cz
czpetnet@czpetnet
Centrální evidence zvířat a věcí, DATAK, s. r. o., oddělení evidence, Okružní 592,
280 02 Kolín V.
www.identifikace.cz
evidence@datak.cz
BackHome registr zvířat, GS Partners, s. r. o., Počernická 96, 108 03 Praha 10
www.backhome.cz
IFTA registr, Werfft spol.s.r.o., Šumavská 416/15, Brno 602 00
www.iftaregistr.cz
werfft@d-net.cz
Další informace ze Státní veterinární správy:
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/
https://www.svscr.cz/svs-pripomina-chovatelum-povinnost-nechat-cipovat-sve-psy-dokonce-roku/

5

"Třebešickéinspirace" fejetony paníLibušeKoubské

Posvícení

Každoroční pravé české posvícení ve vesnici Třebešice, odkud
pocházel otec, se konalo vždycky počátkem listopadu. Předcházel
mu telefonát – v našem pražském bytě se naléhavě rozdrnčel
telefon, v němž se ozval ještě naléhavější hlas tátova bratra,
strejdy Bohouše. „Příští neděli bude posvícení, musíte přijejct!“
Povzbuzen šesti rumy hulákal jak na lesy, aby to z třebešického
hostince U Plíhalů dolehlo až do šedesát kilometrů vzdálené
Prahy.
Maminka, s výmluvou, že už je příliš chladno a blátivo, s námi
nejezdila. Ale pro mě znamenaly tyhle posvícenské expedice v
padesátých letech významný přínos ve výuce politologie, historie
a geografie. Ještě než strejdové, vlastně v Třebešicích se říkalo
strejkové Bohouš a Milouš s cigaretou v koutku úst a s frajersky
přimhouřenýma očima spustili na perleťově třpytivé heligónky –
knoflíkové tahací harmoniky – padala nad posvícenskou husou
nová, vysoce zajímavá slova: družstvo, kulak, čepička, korea,
jednotka, prdel, předseda, měna, tonda zápotonda, zdrhnout přes
kopečky.
Na zpáteční cestě domů do Prahy ve vymrzlém autě značky
Populár drkotajícím po staré benešovské jsem, zabalená do
benzínem nasáklé deky šoférky, zjišťovala, co a jak.
Otec od volantu, řízení bylo na pravé straně, ctnostně odpovídal.
Prdel je neslušné slovo, strejdové jsou hodní, ale hrubšího zrna,
těm to můžeme odpustit, doma před maminkou nic takového
neříkej. Válka v Koreji, stejně jako všechny války, se vede pro
peníze, bojuje se o trhy, o nic jiného. Čepička je ministr obrany,
chraň tě bůh zase vyprávět u holiče nebo v pekařství, cos slyšela.
Strejda Bohouš není kulak, nýbrž předseda JZD. Kulak mu říkáme
jen z legrace, protože je tlustý. Strýc Josef byl štíhlý a nebyl kulak,
ale hoteliér. To, že odešel za kopečky, znamená, že se odstěhoval
do Sao Paula. Má tam teď hospodu. Mluví se v ní portugalsky, jako
v celé Brazílii. Hospodě se říká taverna, píše se to taberna. Je to
daleko, cestou přes Atlantský oceán se narodila tvoje sestřenice,
pojmenovali ji po lodi, Claudia. A za kmotra jí šel kapitán. V
mlíkárně to nemusíš na potkání vytrubovat.
Cpala jsem se v benzínovém odéru koláči, nejlepší byly s
jablkovými povidly, a přemýšlela. Slovo double think sice nepadlo,
ale jako mnoho ostatního, jsem se je naučila díky posvícením.
xxx
Udělejme střih a podívejme se do Třebešic o zhruba čtyřicet let
později, do časů let devadesátých.
Většina někdejších
posvícenských jedlíků, pijáků, tanečníků, muzikantů a debatérů
už zemřela. Tváře kolem posvícenského stolu se proměnily. Tu a
tam probleskne zděděná podoba, přimhouření očí, frajerské gesto.
Husa x-té generace je vždy vynikající. Vždy nebezpečně tučná. Ale
taky už místo ní jednou byla koza. Koláče povidlové, makové,
tvarohové, zavařeninové. S jablkovými povidly zmizí pokaždé
nejdřív.
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Benešovská dvanáctka se teď jmenuje Ferdinand. Pod stolem se
točí do klubíčka nové štěně. Slavný bernardýn Balda, který ještě
pamatoval některé z původních harmonikářů, umřel na konci léta.
Nejspíš prý ho někdo otrávil. Lidi jsou totiž pořád horší. Kostel
vykradli už potřetí. Odnesli i panenku Marii z oltáře. Dali si tam
místo ní fotografii, ale velebný pán říká, že se to nesmí. Vy Pražáci
byste mohli znát nějakého umělce. Ale aby za to moc nechtěl.
Živobytí je pořád dražší.
Harmonika a housle se dostávají ke slovu jen okrajově. Jeden z
potomků úžasných strýců teď rozváží náklaďákem kokakolu. Obr
s přívěsem trčí u rybníčku Roháček, trosky husího hejna ho uctivě
obcházejí. Jezdí i na Slovensko, do ciziny.
Stejně je toho Československa škoda, ševelí prababička. Ať dou
Slováci do háje, volá kokakolový bratranec, voni by pokoj nedali,
dobře jim tak, teď je spolkne buďto Maďar nebo Rus, nakonec se
budou tlačit na Lomničáku. A nás sežere Němec, praví výhružně
hospodyně přinášející nášup skvělého zelí.
Všichni Slováci nejsou stejní, ani všichni Němci, bráníme chabě
myšlenku společné Evropy.
Všecko se to valí, za chvíli umřem, už je nás málo, jezte děti, utírá
si prababička oči do zástěry.
Hele Klaus, napřahuje bratranec stehno k barevné televizní
obrazovce, jakou má strakatou kravatu. Premiér se na diváky
mračí. Sou všichni stejný, páni, řekne Máňa. A chudý lidi to
vždycky vodskáčou. Jakýpak pro nás podnikání, jaká privatizace.
Co je to?, zeptá se Josef nejmladší zpod stolu, kde si hraje se
štěnětem.
Rodina statkáře nechce zámek zpátky, prej aby jim ho JZD dalo
napřed do pořádku, blázni. Ale vždyť to stavení má propadlou
střechu, nemá okna, dveře, komín. Štěpnice zplanělá, rybníky
zanesené. No a co, sami nevíme, co s námi bude.
Pan prezident nám pomůže, řekne tichounce prababička.
Kterej, babi?, pošklebuje se bratranec. Ale prababička ho neslyší,
usnula. Je prastará, zažila už tolik posvícení...

Půlnočnímšesvatá
vkostele
Všechsvatých vTřebešicích
24. prosince2019 od16:00 hod

Mocsemilíbí,kdyžčasjenepodstatnýrozměr
Moc se mi líbilo, jak můj otec tvrdíval, že nejkrásnější to bylo na
světě v šedesáti, když se přišel podívat do porodnice na svou
vnučku a sestřičky mu říkaly tatínku. Občas ovšem říkal, že
nejkrásnější to bylo ve čtyřiceti, protože to si koupil z druhý ruky
lahvově zeleného harleye. A jindy, že nejlepší to bylo za války v
pětadvaceti, když hrál všechny první milovníky v ochotnickém
divadle v Klánovicích.
Moc se mi líbilo, když můj muž hvězdář vzbudil naše děti a mě ve
tři ráno a odvezl nás úplně pustou dálnicí na ondřejovskou
observatoř, protože jen z ochozu dvoumetrového dalekohledu
uměl bezpečně najít Halleyovu kometu. Visela nad třetím smrkem
zleva, pověsí se tam opět za tři čtvrtě století. Vrátili jsme se domů,
pořád nesvítalo, děti si šly ještě před začátkem školy na chvíli
lehnout a než usnuly, řekly, slibte, že nás příště na tu Halleyovu
vezmete zas.
Moc se mi líbilo, jak jeden kamarád ve Stockholmu, když jsme si
dali schůzku, řek, sejdem se na kruhovým objezdu náměstí, přijď
kdykoliv chceš, já budu jezdit pořád dokola.

uveřejněno sesouhlasemautorky
Moc se mi líbilo, když jsme v Portugalsku dobíhali letadlo, protože
jsme předtím příliš dlouho stáli na skále a koukali na vlnobití na
místě, kde lidi před pěti sty lety věřili, že je konec světa.
Moc se mi líbilo, jak při výměně jednoho starého roku za nový v
Unhošti na náměstí jakýsi mladík držel svoji dívku v náručí a
něžně jí utíral ústa, kterými zvracela a zvracela.
Moc se mi líbilo, když jsem si přečetla ve spisku Vesmírné
miniatury č. 9, že 20. století skončilo 31. prosince 1999, stejně jako
31. prosince 2000. Že obojí je pravda, záleží jen na tom, jak kdo ta
léta počítá.
Moc se mi líbilo, když jsem jako dvouletá přijela poprvé do
Třebešic a moje babička Antonie Burdová, která ještě v témže roce
zemřela, si se mnou dělala na dvoře bábovičky z písku a pak mě
po obědě uložila ke spaní ve veliké světnici řečené štít. Na hlavě
měla bílý šátek, stěny byly čerstvě vybílené a bělostné peřiny
studily. V rodině tvrdili, že si to nemůžu pamatovat, ale já vím svý.
Moc se mi líbilo, co napsal básník Ivan Diviš v neděli 7. prosince
1997 v 05:00, totiž že proti věku není léku, ale že čas je nízká,
rabská kategorie.

Zveme Vás na sousedské setkání
zahájení výstavy 7.12.2019 od 18.00 hodin
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Dětskéodpolednea sousedskégrilování7.9.2019
Nevlídné počasí, déšť a zima, taková byla sobota 7. září a
plánovaná akce pro děti byla rázem ohrožena. Počasí, rychlý
přesun akce z dětského hřiště na plácek "za školou" a velká

improvizace, nic z toho malé hrdiny neodradilo. Zvířátka z
balónků, které si děti pomalovaly, hry, soutěže, drobné dárečky a
samozřejmě skákací hrad snad alespoň částečně vynahradily
aktivity, které v nečekaně chladném počasí realizovat nešly.
S pozdním odpolednem déšť ustal a večerní sousedské grilování
se vydařilo. Výborné maso a zahřívadla, včetně teplých svetrů,
zmírnily chlad, který byl na počátek září nečekaný.

...mlhavý listopad
Citát dne:
Nejsou krásnější pohádky než ty, které …
(Andersen Hans Christian)

tajenka má 12 písmen
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ŽÁDOST O DOTACI z dotačního programu
„VÝSTAVBA DOMOVNÍCH ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD“
(dále jen D-ČOV) V OBCI TŘEBEŠICE Z ROZPOČTU OBCE
I. Žádost o dotaci na výstavbu D–ČOV – fyzická osoba
Kontaktní adresa _______________________________________________________________________________________
Telefon_________________________ e-mailová adresa _______________________________________________________
Datum narození _________________ Bankovní spojení/č.účtu_________________________________________________
II. Žádost o dotaci na výstavbu D–ČOV – sdružení obyvatel
Zastoupené paní/panem _________________________________________________________________________________
Kontaktní adresa _______________________________________________________________________________________
Telefon_________________________ e-mailová adresa _______________________________________________________
Datum narození _________________ Bankovní spojení/č.účtu_________________________________________________
III. Účel použití podpory
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
IV. Požadovaná finanční podpora
Výše podpory v KČ dle pravidel pro poskytnutí dotace _______________________________________________________
V. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce je podmíněno schválením Zastupitelstva obce a podléhá
veřejnoprávní kontrole podle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
V Třebešicích, dne: _____________________

__________________________
podpis žadatele

Přílohy: _______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
1

Vyplní žadatel – sdružení obyvatel
Pověření:
My, níže podepsaní žadatelé, pověřujeme paní/pana_________________________________________________________
bytem ____________________________________ nar. ______________________________ k jednání k zastupování
s obcí Třebešice ve věci poskytnutí dotaze na výstavbu D–ČOV.

Žadatel ________________________________________

Žadatel ________________________________________

bytem _________________________________________

bytem _________________________________________

datum narození _________________________________

datum narození _________________________________

číslo účtu ______________________________________

číslo účtu ______________________________________

podpis _________________________________________

podpis _________________________________________

Žadatel ________________________________________

Žadatel ________________________________________

bytem _________________________________________

bytem _________________________________________

datum narození _________________________________

datum narození _________________________________

číslo účtu ______________________________________

číslo účtu ______________________________________

podpis _________________________________________

podpis _________________________________________
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