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Kronika obce Třebíz
Pamětní knihu obce Třebíz díl IV., KRONIKU, psal do roku 2004 pan Václav Hájek
(Třebíz 47, ročník 1934). Ukončil svoje zápisy na straně 234. Více jak 5 roků kronika nebyla
psána. V roce 2011 jsem byl nominován na kronikáře obce. Zúčastnil jsem se školení
kronikářů na krajském úřadě v Praze dne 10.6.2012 a od té doby se snažím zachytit
události v obci. Nejvíce práce si vyžádalo zjištění událostí v době, kdy kronika nebyla
vůbec psána. Postupně se to alespoň částečně daří doplnit s tím, že informace mohou být
neúplné a budou podle možností doplňovány.
Josef Jiřikovský, Třebíz 39, narozen 1935. Vyučil jsem se kovářem u svého otce, vystudoval průmyslovou školu strojní v Praze. Pracoval jsem jako technik v ČKD Prahazávod Slaný. Byl jsem několik roků zastupitelem v obci. Dnes mne jako důchodce představenstvo obce nominovalo kronikářem.

Třebíz
Malá středočeská obec Třebíz leží 42 km severozápadně od Prahy, 8 km od města
Slaný (okres Kladno), na náhorní rovině Panensko-Týnecké či Klobucké v nadmořské výšce
306 m. Nad vsí se zvedá mírný vrch Na drahách, 344 m. Zemědělsky obhospodařovaná
mírně zvlněná krajina Slánska je převážně bezlesá, ale nedaleko Třebíze začíná údolí
Slánského podlesí a Přírodní park Džbán. Okrajem vsi vede významná silnice první třídy
č. 7 z Prahy do Loun a dále. Obec je sídlem Národopisného muzea Slánska a díky výjimečně
zachovalé zástavbě bylo jádro vsi v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou rezervací.
Třebíz správně spadá pod Slaný, okres Kladno, Středočeský kraj od 1. 7. 1960. Do roku
1714 patřila obec do kraje Slánského, v letech 1714 až 1850 do kraje Rakovnického a od
reorganizace státní správy od roku 1850 spadala pod Pražský kraj.

Slánsko
Pod tímto zeměpisným pojmem se skrývá zemědělská bezlesá krajina členěná úvaly,
jimiž protéká řada potoků směřujících k řece Vltavě. V údolí těchto potoků vznikly četné
vesnice, kolem nichž je úrodná zemědělská půda. Vznikají zde již ve středověku (14. – 15.
století). Převažují kamenné stavby se štítem do návsi a dlouhou boční frontou objektů
do dvora. Na Slánsku se také dochovaly stavby hrázděné. Střechy byly pokryty došky.
Tak podobně vyhlížela krajina na sever od města Slaného, které bylo po několik století
hospodářským a kulturním centrem. Z toho, co tu zůstalo po našich předcích, by se mělo
něco zachovat generacím budoucím. Této myšlenky se ujala řada odborníků, nadřízených
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orgánů a zejména občanů Třebíze. Na místě chátrající vesnice vznikala nová Třebíz s koncepcí úpravy celé návsi a opravy a rekonstrukce bývalých velkých usedlostí i několika
menších staveb, které se staly součástí Národopisného muzea Třebíz. Jádro celé vsi bylo
později ministerstvem kultury vyhlášeno vesnickou památkovou rezervací.
Třebíz si zachovala typickouu středověkou náves s rybníkem a barokní kaplí sv. Martina, s řadou výstavných statků na severní straně, jimž vévodí Cífkův statek čp.l, základ
dnešního národopisného muzea. Na jižní straně stojí rodný dům spisovatele Václava Beneše Třebízského, upravený jako jeho památník. Na návsi stojí stará výklenková kaplička
s kašnou, od níž vede cesta k pískovcovým skalám s vyhloubenými sklepy a reliefem Piety
od neznámého lidového umělce. Nad nimi stojí pomník Třebízského odhalený 14. srpna
1892. Jeho autory jsou František Hergessel a František Procházka. Sedící socha spisovatele
hledí k návsi, která od nejstarších dob byla svědkem života třebízských sousedů.

Z historie Třebíze
Třebíz – počátky historie vsi a zdejší tvrze nejsou písemně doloženy. První ověřená
historická zpráva o vsi pochází z roku 1318, kdy byla rozdělena na několik statků drobné
šlechty. V roce 1415 se setkáváme se jmény bratří Jana řečeného Abatyše a Stana ze Třebíze a se zmínkou o zdejší tvrzi s bílou opukovou věží. Podle ní zřejmě vznikl německý
název vsi Weissturm (bílá věž). Český název Třebíz je odvozen z osobního jména jednoho
z majitelů – Třebid, tedy Třebidův dvůr. Někde se setkáváme s jiným výkladem, podle
něhož jméno mohlo být odvozeno od slovesa třebiti či tříbiti, káceti les. Do poloviny 16.
století se v archivech o Třebízi nedochovaly spolehlivé zprávy. Od roku 1541 je Třebíz
majetkem svatovítské kapituly a historických zpráv je k dispozici více. Svědčí o jménech
majitelů gruntů, o vybavení hospodářství mrtvým i živým inventářem, o platech odváděných vrchnosti, o robotních povinnostech, o výměncích a o mnoha dalších stránkách
života vesnice.
Podrobnější informace o vývoji vesnice v 19. století přináší tzv. Stabilní katastr.
Obsahuje údaje o majetkovém rozvrstvení obyvatelstva, o způsobu hospodaření, pěstovaných plodinách, chovu dobytka, pěstování ovoce o správě obce aj. Archivní prameny
vypovídají též o kulturním životě vesnice. Do školy chodily třebízské děti do nedalekých
Kvílic, kde v roce 1713 vyučoval školní mistr žáky vždy v některém statku, v roce 1791
pak vznikla farní triviální škola (děti zde získávaly tři základní znalosti, naučily se číst,
psát a počítat). Také do kostela chodili třebízští do Kvílic, v roce 1754 byla ve Třebízi
vystavěna kaple sv. Martina.
Významnou roli ve vývoji vsi sehrála někdejší Lipská silnice, zmiňovaná již ve 13.
století jako Mostská či Kopistská cesta, která kdysi vedla od Kvílic kolem návesní kapličky
a pokračovala kolem někdejšího mýtního domku (dnes dům Pavla a Ireny Beránkových)
do Hořešovic. Její směr se měnil, v polovině 19. století měla již směr stejný jako dnešní
starší silnice směřující od Kvílic přes „Kozinu“ k Hořešovicím.
(Čerpáno ze studie Jany Krotilové: Historický vývoj Třebíze)
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Národopisné muzeum Slánska
Čas letí a dnes je tomu již 42 roků, co byla otevřena první část Národopisného muzea
ve Třebízi. Po pěti letech usilovné práce řady řemeslníků- důchodců (tehdy nemohli na
takových akcích pracovat lidé produktivního věku) a řady odborníků za vedení stavitele
Jana Nedvěda ze Zlonic byl v květnu 1975 otevřen pro veřejnost první objekt, Cífkův
statek čp.1, který je základem Národopisného muzea ve Třebízi. 18.května 1975 bylo
Národopisné muzeum slavnostně otevřeno jako pobočka Vlastivědného muzea ve Slaném.
O týden později měla být ve Třebízi pouť, ale většina občanů pozvala hosty již na tento
den.
Vzniku muzea předcházela řada nesnadných, složitých úředních jednání, za jejichž
zvládnutí patří dík tehdejšímu starostovi (předsedovi MNV) obce Pavlu Beránkovi, Václavu Vítovi i Josefu Jiřikovskému ml. Potom nastala obrovská práce mnoha lidí z obce
a okolí - zedníků, řemeslníků, hlavně starších lidí, kteří jako důchodci se pustili znovu
do práce. Jejich zkušenosti, dovednost, znalost starších pracovních technik, (např. zdění
z opuky) a hlavně poctivý přístup k dílu se projevily ve výsledcích. Ve vsi, která se nijak
nelišila od okolí, s neutěšeným neudržovaným prostředím, s chátrajícími budovami velkých statků i opuštěných chaloupek se postupně pod otlučenou omítkou objevily ušlechtilé
formy vesnických domů, které po opravě zazářily nečekanou krásou. Do obytných místností i hospodářských prostor muzea se začaly stěhovat předměty, které pracovníci muzea
sváželi ze širokého okolí, nacházeli je na půdách i skládkách, nebo je věnovali lidé uvědomující si hodnotu dědictví zachovaného po minulých generacích.
Národopisné muzeum věnované lidové kultuře zdejší oblasti je pobočkou Vlastivědného muzea ve Slaném a patří mezi středočeská muzea v přírodě. Seznamuje návštěvníky
s vývojem lidové kultury na Slánsku. Muzeum je dokladem vývoje lidového stavitelství
a bydlení, zemědělského hospodaření a venkovského života vůbec. Je jedním ze středočeských muzeí v přírodě, jehož základem jsou vesnické stavby a jejich vybavení. Jeho
budování a vývoj je prezentován v publikacích obce Třebíz: Ladislav Štěpánek: Národopisné muzeum Třebíz, Josef Vařeka: Lidové stavitelství Slánska, Josef Pešek: Václav Beneš
Třebízský, Josef Vařeka a Vanda Jiřikovská: Středočeská náves, Jiří Trejbal: Třebízské sušárny, Jana Krotilová: Historický vývoj Třebíze, Vratislav Šmelhaus: K vývoji vesnických
plužin na Slánsku.
Již v roce 1969 se začal opravovat Cífkův statek čp.1, postupně pak další objekty.
Výjimečné zásluhy o záchranu a obnovu souboru staveb vytvářejících areál muzea měl
zlonický stavitel Jan Nedvěd a všichni, kdo pracovali pod jeho vedením. Návštěvníci muzea se ve Třebízi seznámí s charakteristickou vesnickou architekturou severozápadní části
středních Čech. Jsou to především kamenné stavby z opuky a pískovce a nechybí ukázka
kdysi na Slánsku často uplatňované hrázděné konstrukce. O vývoji kamenného domu
svědčí především Cífkův statek čp. 1, rychtářské sídlo s právem šenku, se špýcharem,
konírnou a dalšími hospodářskými budovami. Dochovaly se zde stavební prvky značného
stáří. Pískovcový portál v přízemí špýcharu a renesanční okénko pocházejí z konce 16. století. Zajímavým příkladem lidové architektury na Slánsku je i dům čp. 2 Šubrtův statek.
Stavby jsou až na několik výjimek (hrázděná stodola z Telec přenesená do usedlosti čp.10,
rekonstruovaná sušárna ovoce ze Srbče umístěná v zadní části zahrady téže usedlosti a
kopie holubníku z Lenešic postavená na dvoře Cífkova statku) zachovány na původním
místě, kolem vesnické návsi. Jsou zde nejen velké zemědělské usedlosti, ale též domky řemeslníků a obydlí chudších rodin zemědělských dělníků. V někdejším výměnku usedlosti
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čp. 4 je umístěno zařízení vesnického krámku. Chaloupky čp. 62 a 64, původně výměnky
a příbytky podruhů náležející ke statkům čp.10 a 11, jsou vybaveny zařízením odpovídajícím přibližně přelomu 19. a 20. století. Historicky cennou součástí muzea je rodný
domek Václava Beneše Třebízského čp. 19, ve kterém byl již v roce 1904 upraven památník spisovatele. Dnes je v něm stálá expozice vypovídající o jeho životě a díle. Nejen
stavby samotné, ale i jejich vnitřní vybavení nábytkem, domácím a hospodářským nářadím a nádobím, nářadím z řemeslnických dílen, textilem a dalšími předměty denní potřeby
dotváří obraz života na vesnici v minulosti. Shromáždit rozsáhlou sbírku předmětů využitých zčásti pro vybavení interiérů budov, zčásti uložených v depozitáři a předváděných na
výstavách se podařilo díky pochopení lidí ze Třebíze i okolních vesnic, kteří věci do muzea darovali. Dobové vybavení interierů doplňují tematické výstavy. Snahou pracovníků
muzea je zobrazit život na vesnici co nejzajímavější formou. Stejně jako ostatní muzea
v přírodě nemá být muzeum pouze souborem neživých staveb, podle možností se snaží
aktivizovat návštěvní programy. Občas se zatopí v kamnech, peče se v peci, suší ovoce
v sušárně. Při poutích ve Třebízi byly různé pokusy předvést rozmanité tradiční činnosti
– pletení husích hnízd ze slámy, košíků, paličkování krajek. V programu byly i ukázky
práce ševce ve staré „ševcovně“, práce na šlapacím soustruhu na dřevo a další.
Muzeum se stalo centrem významných společenských akcí, od roku 1976 se konala
každoročně Třebízská pouť. Mimo obvyklé pouťové atrakce byly připravovány zajímavé
kulturní pořady a vystoupení folklorních souborů, vystupovali zde např. Vycpálkovci, soubor Kpt. Jaroše z Mělníka, Prácheňáci ze Strakonic, Úsvit z Českých Budějovic, Hořeňák
z Lázní Bělohrad i skoro domácí Čtyřlístek z nedalekého Nového Strašecí. V dopoledních
programech vystupovaly dětské soubory a mezi nimi soubor místních dětí Klubíčko. Po
roce 1991 se bohužel folklorní programy omezily a převažují komerční zájmy.
Malou, dříve zcela nenápadnou vesnici navštěvují každoročně stovky milovníků památek, laiků i odborníků, především těch, které zajímají lidové stavby a lidová kultura
vůbec.

Vesnická památková rezervace
Celá řada staveb ve Třebízi je zapsána v seznamu chráněných památek:
∙ kaplička Nejsv. Trojice s kašnou z 18. století
∙ kostel sv. Martina z roku 1754
∙ pomník V.B. Třebízského z roku 1892 od sochařů A. Procházky a F. Hergessela
∙ reliéf piety v pískovcové skále
∙ dřevěná zvonička
∙ Cífkův statek (č.p. 1)
∙ Šubrtův statek (č.p. 2)
∙ rodný domek V.B. Třebízského ( čp. 19 )
∙ vesnický obchod (č.p. 4)
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∙ výměnkářské chaloupky (č.p. 62 a 64)
Hodnotný urbanistický celek představuje celé jádro vsi s výjimečně dochovanou
tradiční zástavbou: obdélná náves s kostelíkem a kaplí, jejíž orientace připomíná někdejší
směr staré komunikace, s návesním rybníčkem, se zvoničkou v rozsoše (lidově zvanou
zouvák). Dle zápisu v kronice ji „vyrobil kolář Šaroch z Hořešovic a plechovou stříškou
pokryl třebízský kovář A. Jiřikovský“ v roce 1947, a se starým dubem, který zasadil
dědeček pana Jaromíra Čejky.
Jádro obce Třebíz bylo v roce 1995 nařízením vlády č. 127 vyhlášeno památkovou
rezervací. Všechny opravy a stavební zásahy zde musí být prováděny v souladu s požadavky památkové péče, což není vždy snadné. Ale památková ochrana přináší obci
významné postavení, vesnice se stává součástí národního kulturního dědictví. Díky památkové ochraně a pochopení občanů se snad podaří dochovat jedinečnou podobu vesnice
pro příští generace.

Václav Beneš Třebízský
Václav Beneš se narodil 27. února 1849 ve Třebízi v domku čp.19, v rodině vesnického krejčího. Jako všechny třebízské děti chodil do školy do nedalekých Kvílic, pak
do gymnazia ve Slaném a později v Praze. Na přání rodičů vystudoval teologii a stal se
knězem. Po vysvěcení v roce 1875 působil v Litni, od roku 1876 v Klecanech u Prahy. Již
v době studií psal povídky a pohádky pro děti. Náměty pro svou tvorbu čerpal z české
historie a ze znalostí venkovského života. Literárním jménem Třebízský vyjadřoval svůj
vztah k rodné vsi. Byl vážně nemocný, trpěl plicní a kostní tuberkulozou, kterou se nepodařilo vyléčit ani v Mariánských lázních, kde 20. června 1884 zemřel. Jeho dílo bylo
velmi oblíbené, byl někdy nazýván „miláčkem českého národa“. Pohřebního průvodu se
účastnilo velké množství lidí, rakev pak byla odvezena do Prahy na vyšehradský hřbitov.
Na hrobě stojí socha od Františka Bílka nazvaná Žal. V obci spisovatele připomíná rodný
domek (dnes součást Národopisného muzea) a pomník na skále nad vsí z r. 1892. Během
svého krátkého života vytvořil obdivuhodně rozsáhlé dílo, povídkové soubory:
∙ V červáncích kalicha,
∙ V záři kalicha,
∙ Pod doškovými střechami,
∙ Z různých dob,
∙ Ze sázavských letopisů,
∙ Z pověstí karlštejnského havrana,
∙ Pobělohorské elegie,
romány:
∙ Královna Dagmar,
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∙ Anežka Přemyslovna,
∙ V podvečer pětilisté růže,
∙ Bludné duše,
∙ Trnová koruna.
Ve Třebízi spisovatele připomíná rodný domek čp. 19 na návsi s pamětní deskou
od J. Hromady odhalenou v roce 1897. V roce 1904 byl v domku zásluhou Jindřicha
Šimona Baara, který v té době působil v Klobukách, upraven památník. Po požáru v roce
1906 sloužil domek různým účelům (byt obecního zřízence, obecní knihovna). V roce 1951
stavitel Jan Nedvěd s citem pro památkovou hodnotu stavby domek opravil a díky úsilí
třebízského kováře Antonína Jiřikovského bylo ve spolupráci s Památníkem národního
písemnictví muzeum obnoveno. Od roku 1976 je domek s nově upravenou expozicí, kterou
odborně připravil znalec spisovatelova díla Josef Pešek, součástí Národopisného muzea
Slánska. V roce 1892 byl na pískovcových skalách nad vsí s vyhlídkou do kraje odhalen
pomník V. B. Třebízského od sochařů A. Procházky a F. Hergessela. (Z publikace Josefa
Peška: Václav Beneš Třebízský)

Třebízská pouť
Třebízská náves a celá vesnice se každoročně stává dějištěm rušné pouti s pouťovými
atrakcemi, prodejními stánky, hudbou, zábavnými programy. V den otevření muzea v roce
1975 většina občanů pozvala hosty zvané obvykle na pouť. Málokdo si uvědomuje, že původním obsahem poutí byla a mnohde stále je náboženská slavnost spojená s uctíváním
světce, kterému je zasvěcen místní kostel. Ve Třebízi je pouť spojena se svátkem Nejsvětější Trojice, které je zasvěcena návesní kaplička (barokní kostel na návsi je zasvěcen
sv. Martinovi). K významným poutním místům se skutečně putovalo, často i z daleka,
odtud název pouť. Dnes si při vyslovení slova pouť představujeme obvykle především
zábavu nejrůznějšího druhu. Třebízské pouti nepatřily vždy k významným a pověstným.
Přibližně do konce padesátých let 20. století pouti nechyběl náboženský obsah, v kostelíku
se sloužila pouťová pobožnost. Na náves přijelo pár „komediantů“ - houpačky, střelnice,
kdysi se konávala taneční zábava. V domácnostech se pekly koláče a na návštěvu přijížděli
příbuzní a známí – to jediné přetrvává bez přerušení.
Významnou změnu přinesl rok 1975, kdy bylo slavnostně otevřeno Národopisné muzeum Slánska. Slavnost s bohatým kulturním programem se konala týden před třebízskou
poutí a do mnoha rodin přijížděli hosté právě k této příležitosti. Představitelé obce a
muzea se rozhodli pořádat podobnou kulturní akci každoročně jako „Třebízskou pouť“.
Původním záměrem bylo dát pouti tradiční podobu se starodávnými stánky, s prodejem rukodělných výrobků – košíků, ošatek, keramiky, perníku, s předváděním řemeslné
práce, s loutkovým divadlem, s vystoupením folklorních souborů. Mnohé se dařilo, třebízská pouť byla po několik let „folklorním minifestivalem“. Na podiu ve dvoře Cífkova
statku se během let vystřídaly známé folklorní soubory: Jarošovci z Mělníka, Vycpálkovci,
Prácheňáci ze Strakonic, Úsvit z Českých Budějovic, Hořeňák z Lázní Bělohradu, Čtyřlístek z Nového Strašecí a další. Na podiu pod skalou tančily a zpívaly dětské soubory
z Prahy, Kladna, Zlonic, Zbraslavi a také třebízský soubor „Klubíčko“. Zážitkem pro milovníky krásné hudby byly ranní nedělní koncerty v kostelíku nebo v muzeu. Významnou
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složkou pouťových programů býval též turnaj v odbíjené na místním, dnes opuštěném
a neudržovaném hřišti. Muzeum nabízí prohlídku expozic a výstav, občas byly po dobu
pouti k vidění i jiné výstavy – drobného zvířectva, zemědělské techniky aj. Po tři roky
byly organizovány vyhlídkové lety nad Třebízí a okolím. V současné době přibývá na návsi
hlučných atrakcí, ale kulturních programů ubývá, volejbal se nehraje. Příjemné prostředí
Pod skalou zve k posezení při hudbě, v sobotu večer se zde tančí.
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Několik informací z let 2006 ś 2011
z doby, kdy kronika nebyla soustavně vedena
Rok 2006
Zemřel Jiří Bakalář ve věku 92 roků – a to 1.6.2006. Jedná se o hospodáře, který se
řadu let podílel na opravách a budování areálu Národopisného muzea ve Třebízi.
Manželka Ivana Čejky Eva Čejková, rozená Uriová zemřela 8.2.2006.
13.12.2006 Obecní úřad v Třebízi zapůjčil do 30.6.2007 ﬁnanční částku 100.000,-Kč
obci Kvílice na opravy školního zařízení.

Rok 2007
Dne 5.3.2007 přijel do Třebíze pan ing. Aleš NOVÁK z podniku ŽIVA a upravil
ořezem dub na návsi u zvoničky, který byl v minulém roce poškozen bleskem při bouřce.
Současně byly ošetřeny některé ulomené výrůstky a vyvěšeny větve pomocí lan. Obec
Třebíz uhradila za tyto práce 5.000,-Kč a 5.000,- uhradil okresní úřad ve Slaném, oddělení
životního prostředí.
Podobnou akci ing. Aleš Novák ze ŽIVY zajistil pomocí velice vysoké plošiny u podia
pod skalou, kde ořezal řadu silných větví a celkově snížil výšku vrby. Tímto odborným
zásahem je opět prostor pod skalou, kde se koná řada kulturních akcí, bezpečný.
V roce 2007 se do Třebíze do čp. 21 (dříve dům rodiny Jiřikovských) nastěhovala
paní PACEKOVÁ.
Velmi oceňujeme práci paní Švarcové na SKNV Praha, která zjišťovala ﬁnance z Evropských fondů a jiné ﬁnancování pro obce. Obec Třebíz její zásluhou obdržela dotaci
50.000,-Kč na opravu pomníku padlých. V jejích rukou byla i dotace 80.000,-Kč pro obec
Třebíz na opravu pomníku V.B.T. Starosta L. Kozák připravenou dotaci odmítl. Pomník
V.B.T by měl být v letošním volebním období restaurován, jak je uvedeno ve volebním
programu.
Za Krajský úřad Praha – Památkový ústav dohlíží na památkovou rezervaci ve
Třebízi paní Mgr. Markéta Hanzlíková tel. 606 756 336.
26.11.2007 zemřela Gizella Bečvářová rozená Horvátová ve věku 82 let. Byla to velmi
hodná a pracovitá žena, která do Třebíze přišla v roce 1947 jako Horvátová. Vdala se za
p. Bečváře a měli spolu 6 dětí. O jedno dítě přišli v Kutrovicích, kde vojenské auto jejich
holčičku s dalšími šesti dětmi usmrtilo.
V tomto roce 16. 6. 2007 zemřel Ivan Čejka, dobrý člověk, ve věku 64 roků na následky autonehody. Velmi pracovitý a slušný člověk. Ten se opravdu manželům Čejkovým
povedl.
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V roce 2007 byl opraven kostelík ve Třebízi díky zásahu PhDr. Vladimíra Přibyla,
vedoucího Odboru kultury okresu Slaný, který zaplatil 300.000,-Kč a církev Římskokatolická 50.000 Kč ﬁrmě ZEMKO – Tuřany.
Dne 8.2.2007 nastoupila do Mateřské školky ve Třebízi paní Věra Hrušková.

Rok 2008
Firma Zemko začala opravovat fasádu budovy OÚ v Třebízi. Východní část budovy
se snad v roce 2012 dočká opravy. Na rok 2008 byla předjednána se SKNV Praha dotace ve
výši 80.000,- Kč na opravu a repasi pomníku Václava Beneše Třebízského. Byl již proveden
výběr kameníků a tuto zakázku měl obdržet akademický sochař Vojtěch Adamec. Akce
sjednána a smlouva před podpisem. Starosta ing. Kozák rozhodl, že obec Třebíz na opravu
alikvotní částku nedá a tak se přišlo o dotaci na opravu pomníku. Je zajímavé, že akce
renovace pomníku V.B.T. je ve volebním programu obce na léta 2010 až 2014. Je otázka,
zda se akce bude realizovat.
Od roku 2008 je v obci zavedena centrálně voda ze Severočeského kraje. Většina
obyvatel v obci tuto službu využívá. Od roku 2000 je zaveden plyn v obci díky starostovi
z Klobuk panu Vladimíru Procházkovi, který zajistil do regionu rozvod plynu. Jedná se
o obce: Klobuky, Třebíz, Hořešovice, Vrbičany, Vraný, Čeradice, Páleček, Kobylníky a
Kokovice. Je velmi dobré, že radní obce Třebíze se do této akce zapojili. Pro obec Třebíz
a Hořešovice se aktivně zapojil ing. Stanislav Štros.
Dne 15.02.2008 na kontrolním dnu památkové péče ve Třebízi za účasti zástupců
kraje a okresu byla projednávána záležitost, která není do dnešního dne vyřízena. Objekt
čp. 10 byl v restituci vrácen panu Falkovi i s přilehlou zahradou včetně sadu. Na těchto
pozemcích byla v minulosti postavena polygonální stodola přenesená z Telec a v zahradě
rovněž přenesená sušárna ovoce ze Srbče. Do dnešního dne není vyřízeno používání obecních či státních objektů na pozemcích jiného vlastníka.

Rok 2009
V roce 2009 byla provedena generální oprava pomníku padlých ve Třebízi odbornou
ﬁrmou paní Šrajerové z Pálče, včetně vyzlacení jmen padlých. Na tuto akci byla použita dotace SKNV Praha ve výši 50.000,-Kč a 10.000 Kč uhradila obec Třebíz ze svého
rozpočtu.

Rok 2010
Pouť ve Třebízi v roce 2010 se konala 5. a 6. června. Zemřeli občané Třebíze: 29.
července 2010 Květoslava Kozáková, rozená Kučerová, ve věku 89 roků. 26. srpna 2010
Jaroslava Vojtěchová, rozená Cimrmanová, ve věku 73 let. 18. září 2010 Václav Vít –
dlouholetý tajemník obecního úřadu Třebíz, ve věku 82 roků.
Hospodaření obce v roce 2010:
Rozpočtové příjmy 2,696.003,- Rozpočtové výdaje 2,036.000,- Rozdíl + 660.003,
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Volby do zastupitelstva obce Třebíz ve dnech 15. a 16. října 2010. Zúčastnila se dvě
seskupení:
SDRUŽENÍ PRO TŘEBÍZ a druhé uskupení NASTOUPENÁ CESTA. Sdružení pro
Třebíz 1) Aleš Filip, 35 let – živnostník, 2) Ing.Oldřich Štěpánek, 71 let – důchodce, 3)
Libuše Švejdová, 41 let – učitelka MŠ, 4) Jiří Brožík, 52 let – vedoucí pracovník, 5) Jiří
Bakalář, 34 let – OSVČ.
Volební program Sdružení pro Třebíz:
1. Chceme zlepšit informovanost občanů Třebíze buď písmnou formou do každé domácnosti, nebo na veřejných zasedáních zastupitelstva, na které chceme zvát pozvánkami.
Občany lépe informovat na vývěsních tabulích a internetu.
2. Veškeré činnosti zastupitelstva musí vycházet z potřeb občanů Třebíze a jejich
uspokojování, aby došlo ke zlepšení života v obci.
a) zabývat se ekologickým zpracováním odpadní biomasy OÚ i občanů Třebíze (drcení větví, trávní odpad, rostliné zbytky, kompostování + bahno).
b) využít veškeré možnosti spoluﬁnancování akcí OÚ (vlastní zdroje, Krajský úřad,
Evropská unie) a postupně zlepšit stavy místních komunikací a chodníků.
c) zlepšit péči o nemovitosti v majetku obce (dokončení fasády budovy OÚ, opravy
budov skanzenu, zabezpečení objektů před zřícením).
Více jak 20 let nebyl čištěn místní rybník. Chceme zajistit jeho vyčištění.
Nastoupená cesta L. Kozák, M. Bednár, J. Novák, V. Zábranský, I.Elešová, F. Růžek
Volební program:
V minulém období jsme se soutředili na vybudování vodovodu. Dále budeme pokračovat ve vybudování kanalizace fekálií a čističky s obcemi Hořešovice a Hořešovičky.
Následují hlavní body našeho volebního programu, které splníme, pokud budeme zvoleni:
rekolaudování kanalizace fekálií a čističky
veřejné osvětlení směr Plchov a na panelové silnici
vyřešit majetkoprávní vztahy pozemků pod budovou mateřské školky
rekonstrukce chodníků
obnova a vybudování víceúčelového hřiště
dokončení územního plánu
vyčištění rybníka
dokončení dětského hřiště na návsi
pokračování v rekonstrukci budovy OÚ a čp. 4.
oprava pomníku V.B. Třebízského
Ve volbách do obecního zastupitelstva ve Třebízi ve dnech 15. a 16. října 2010
byli zvoleni následující kandidáti: Elešová Iveta, Novák Jiří, Bednár Milan ze skupiny
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Nastoupená cesta, Libuše Švejdová, Jiří Bakalář ml. ze Sdružení pro Třebíz. Dle ústní
informace údajně kandidaturu pí. Elešová přenechala L. Kozákovi, který byl zvolen jako
náhradník z Nastoupené cesty.
Výsledek volby po rozdělení funkcí je následující: starosta L. Kozák, místostarosta
M. Bednár, členové zastupitelstva: J. Novák, L.Švejdová, J. Bakalář ml.
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Rok 2011
Nabídka obce obyvatelům: čištění komínů – vymetení komína: 300,-Kč, písemný
doklad o provedené kontrole od kominíka- rovněž 300,-Kč , zájemci se hlásili u pí.Švejdové
OÚ Třebíz do 31.8,2011 tel. 736 660 324.
Národopisné muzeum pořádalo v roce 2011 výstavy a akce: Výstava obrazů Jiřího
Corvína Slánská krajina. Vernisáž 17. srpna 2011 v 17.00 hodin – výstava otevřena do 31.
října 2011.
Výstava Včelaři a včely (tradiční odvětví, včely, produkty, práce se včelstvem). Vernisáž 27. srpna 2011 ve 14,30 hod., výstava do 31. října 2011.
Staročeský jarmark v Národopisném muzeu se konal 27. srpna 2011.
Otevírací doba muzea: V turistické sezoně – červenec až srpen – úterý až pátek 9 až
16 hod. Sobota a neděle 9 hod až 18. V květnu, červnu a říjnu – úterý až neděle 9 – 16
hodin. www.muzeumtrebiz.cz
V roce 2011 v měsíci listopadu při polní cestě do Kvílic, na místě bývalé skládky
odpadků započala ﬁrma KONIFERY ŽEHUŠICE na pozvání ing. Luďka Podraského z Pozemkového úřadu Kladno vysazovat remízek. Akce byla ﬁnancována z prostředků Ministerstva zemědělství se souhlasem obce Třebíz. Plocha asi 25 arů byla upravena a oplocena.
Cílem akce je rekultivovat a provést výsadbu několika tisíc stromečků, aby vznikl z této
skládky vhodný zalesněný prostor. Je zde pískové i jiné podloží, výsadba se bude muset
asi opakovat, pokud se stromečky všechny neuchytí. Je to dobrý počin, který zvelebí část
katastru obce Třebíz a zajistí vhodné podmínky pro zvěř.
V roce 2011 započal ing. Štros a jeho ﬁrma budovat fekální čističku a stanici v Hořešovicích. Na tuto akci mají být napojeny obce Hořešovice, Hořešovičky a Třebíz.
9.9.2011 se narodila ing. Kozákovi dcera, místo očekávaného syna hospodáře. Jméno
třetí dcery starosty Kozáka je moc krásné – Magdalena.
Dne 28.12.2011 se autobus z Loun jedoucí do Prahy před zastávkou v Kutrovicích
převrátil na bok, najel na pešunk na pravé straně a zvrhl se. Řidiče ranila mrtvice a
zemřel. Tři cestující byli zraněni a odvezeni do nemocnice do Slaného. Jedním z nich byl
občan ze Třebíze. Byl zraněn na hlavě, chvíli byl v bezvědomí. Po ošetření a kontrole byl
druhý den propuštěn z nemocnice.
Myslivecká společnost Třebíz pořádala 22. ledna 2011 taneční zábavu na sále Obecního úřadu.
Pokračování ve vybudování kanalizace a čističky.V současné době je zhotovena čistička fekálií u Hořešovic a byla dokončena kanalizace v obci Hořešovice. Potom přijde na
pořad Třebíz nebo Hořešovičky. Finanční příspěvky byly poukázány.
Rekonstrukce chodníků.V roce 2011 byl upraven chodník pouze před budovou OÚ
Třebíz.
Vybudování nového veřejného osvětlení z obce směr Plchov bylo v roce 2011 realizováno.
Vyřešení majetkoprávních vztahů pozemku pod budovou mateřské školky nelze uzavřít,
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majiteli jsou tři osoby jako dědici, a nemohou se domluvit ani mezi sebou, takže neexistuje
právní osoba k jednání s obcí. Je to škoda, neboť obec neobdrží státní dotaci na zateplení
školky a jiné, pokud nebude majetek ve správě obce-státu. Obec platí 10.000,-Kč jednomu
z majitelů jako nájem ročně a je otázka, jestli jeden příjemce nájmu je oprávněn jednat
za tři dědice.
Vybudování víceúčelového hřiště se nerealizovalo, uvažovaný pozemek nelze převzít.
Dokončení územního plánu. Návrh zadání územního plánu obce Třebíz na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva obce Třebíz ze dne 21.02.2007 o pořízení územního
plánu obce byl předán Městskému úřadu ve Slaném v souladu s §6 odst.1 písmeno c.
Zákona č. 183/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že obec měnila zadání proti původnímu projektu
zpracovanému ﬁrmou ARCHINVEST ing. Arch. Břetislavem Malinovským, nebyly obcí
splněny zadávací podmínky a územní plán byl vrácen obci Třebíz k novému zadání a
v podstatě odložen.
Vyčištění rybníka nebylo do dnešního dne zatím realizováno. Dokončila se úprava
dětského hřiště na návsi. Pokračování v rekonstrukci budovy OÚ Třebíz a vedlejší budovy
čp. 4. se zatím nerealizovalo. Oprava pomníku V.B. Třebízského zatím nerealizována.
Veřejná schůze OÚ Třebíz se konala na sále OÚ Třebíz, přítomno 11 občanů, z toho
5 radních a 2 hosté: pánové Žaluda a Klingr, zástupci ﬁrmy budující větrné elektrárny.
Program schůze: informace o pronájmu vodovodní sítě v obci vodárnám, územní plán se
od prvního bodu začíná znovu, aby mohly být zakomponovány větrníky do plánu. Dále
proveden audit o hospodaření obce od 1.10.2010 do 1.3.2011.
Sčítání lidu – celostátní akce, proběhlo v obci 24. a 25. 3. 2011.
Místní zahradnictví předvedlo za širokého zájmu občanů, zejména přespolních, tak
zvané JAPONSKÉ DNY.
1. Výstavba, doprava, spoje
V minulých letech ve Třebízi bylo postaveno několik obytných domů. Pan Kastner
postavil v zahradnictví pěkný dům a obec mu přidělila čp. 91. Pochází ze severočeského
kraje z Černčic. Jedná se o okrasné zahradnictví a jeho specialitou jsou japonské bonsaje
a jiné. Pozemek koupil od Marie Broučkové (Pastýřikové), oplotil a pěstuje ve velkém
zmíněné bonsaje i jiné rostliny pro okrasu. Pořádá každý rok velké prodejní akce s hudbou
a občerstvením a je to obohacením života v obci.
V katastru obce směrem ke Kvílicím byly postaveny nové obytné domy. Za panem
Jiřím Bakalářem st. postaven pěkný rodinný dům čp. 88 Pavla a Pavly Brožových. Za
Jelínkovými postaven dům p. Jiřího Kozáka (bratr starosty) čp. 90, a další dva domy. Dům
pana ing. Štrose je rozestavěn a čeká jej dokončení. Dalším domem je čp. 89, vlastnictví
Pavla Hartmana a rodiny.
Ve Třebízi na návsi, bývalé hospodářství pana Čejky čp. 7, má v budově 4 byty.
Tyto byty jsou obsazeny a bydlí zde lidé, které snad nikdo nezná (ani nájemce p. Ing.
Jan Čejka, který od nich vybírá nájem). Tito nájemníci nejsou hlášeni na OÚ k evidenci
obyvatel, takže ani vedení obce nemá tušení, kdo v obci bydlí (snad bydlí v objektu pan
Melounek, Revai, Herink ??? ).
V roce 2011 prodal svůj rodinný dům čp. 18 Milan Krbec (dříve patřil panu Justovi).
Nového majitele jménem neznám. Milan Krbec a jeho rodina se odstěhovali do domku
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po zemřelém bratru za Zdice u Berouna. 1.února 2012 se ve Třebízi objevil nový majitel
domu čp.18, na OÚ ve Třebízi neznají zatím jeho jméno.
V sobotu 2. července 2011 proběhl už tradiční Třebízský Defektman (jízda na kole
10 km, maratonský běh a plavání přes Třebízskou lagunu). Občerstvení zajišťoval pan
Škabrada senior (grilovaný kanec a beran, pivo, limonády a další).
V listopadu 2011 byl prodán dům čp 54 na Kozině po paní Baňkové, jména nových
majitelek jsou paní Petra Procházková a Milada Reidvotová.
Obec Třebíz v sobotu 3.12.2011 uspořádala Mikulášskou besídku s nadílkou pro
občánky Třebíze na sále Obecního úřadu od 16.00 hodin.
Ve středu 14.12.2011 od 18.00 hodin se na sále Obecního úřadu konalo plenární
zasedání OÚ Třebíz.
V prosinci 2011 byly instalovány směrovky a vyznačena zelená turistická cesta z nádraží ve Slaném přes Libovici ke kapličce u Jána, dále do Kvílic, kde se napojuje žlutá
značka směr Kutrovice, Neprobylice, Královice, Lidice a Slaný. Zelená značka vede do
Třebíze k muzeu a dále k zastávce autobusů na silnici 1/7. Celkem 8 km. Díky Klubu
českých turistů.
Městký úřad ve Slaném, stavební úřad vyzval k provedení udržovacích prací na areálu usedlosti čp. 12 ve Třebízi – na pozemku st.p. 16/1, 16/2 v katastrálním území Třebíz,
jejímž vlastníkem je Mgr. Irena Fridrichová, nar. 13.8.1977, Staňkova č.p. 1491/6, 530 02
Pardubice, a Mgr. Karla Fridrichová, nar. 5.8.1979, Tylova č.p. 2080, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov 1. Ve lhůtě do 31.1.2012 mají být provedeny následující práce: stodola:
zakrytí odhaleného zdiva a podepření na severozápadní straně. Dům: celkem 9 bodů zajištění. V areálu odstranit náletové dřeviny, zajistit proti vniknutí cizích osob a zajistit
dům. Pokud vlastník neuposlechne výzvy k provedení prací, stavební úřad nařídí sjednání
nápravy. Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby.
Centrální vodovod do obce Třebíz nebyl veden ,jak se původně uvažovalo, ze Slaného, ale ze Severočeského kraje z vodárny Hříškov. Třebíz byla napojena na další obce
ze směru Hříškov, již z přípojky Hořešovice. Tato velká akce byla organizována především
ing. Husákem ze Zichovce a ve Třebízi ing. Stanislavem Štrosem v letech 2006 až 2007
pod názvem Družstvo VODA. Vklad každé domácnosti, nebo čísla popisného v Třebízi
byl 5.000,-Kč. Voda počala téci začátkem roku 2008 všem zájemcům, kteří realizovali zapojení přípojky do svých domácností a přihlásili se u Severočeských vodovodů – pobočka
Louny. Obec měla problémy s uhrazením základního poplatku, a to: čp.2 – muzeum Slaný,
čp. 12 a 80 (u Petržilků), kde jsou majiteli Karla Fridrichová žijící v Litvínově a Mgr.
Irena Fridrichová, pocházející z Panenského Týnce, nyní žijící v Pardubicích. Dále čp. 36
– Nosovská Dana, postupně splácela dluh. Dále čp. 48 – Čermák Josef (dům Jindřicha
Fronce) – spláceli dva roky, a dále čp. 49 –(bývalý dům Uhlíkových, později zde bydleli
rodiče Ireny Beránkové – Sedláčkovi, dále paní Věra Zlochová – trvalý byt v Praze Pujmanové 871/3 – Podolí, a nyní je byt užíván údajným zájemcem o koupi Janem Melounkem
(dříve bydlel v čp.7 u Čejků).
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Rok 2012
V roce 2012 byl podán nový návrh na územní plán Třebíze a byl k oponentuře
vyvěšen dle zákona na veřejné tabuli do konce března 2013.
Sdělením ze dne 17.10.2012 byl upozorněn vedoucí odboru kultury Okresního úřadu
Slaný PhDr. Vladimír Přibyl, že při restituci byl obcí Třebíz předán sad se sušárnou
ovoce, který původně k čp.10 nepatřil, a také stodola přenesená na pozemek k čp.10.
Objekty jsou bezprizorní a nevlastní je ani pan Falka, vlastník objektu čp.10, ani je nemá
ve správě Národopisné muzeum. Nyní je již záležitostí Okresního úřadu ve Slaném, jakým
způsobem budou tyto dva státní objekty právně zajištěny a kdo bude o ně pečovat.
Dne 17.12.2012 jsem obdržel písemnou odpověď od odboru kultury MěÚ Slaný
v uvedené záležitosti čp.10, zv. Baňkúv statek ve Třebízi, kterou cituji: „Z katastru nemovitostí vyplývá, že stodola se nachází na stavební parcele č. 118, a tudíž v katastru
nemovitostí evidována je. Sušárna ovoce vlastní parcelu nemá, nicméně se nachází na pozemkové parcele č. 66/3, taktéž evidované v katastru nemovitostí. Co se týče zápisu těchto
památek v Ůstředním seznamu kulturních nemovitých památek ČR, tak obě památky v seznamu zapsány jsou a jsou skutečně památkami chráněnými ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb. Rejstříkové číslo mají stejné, jako předmětný areál, tedy 10674/2-3038. To je běžná
praxe, že pokud je chráněný celý areál, všechny památky nacházející se v areálu (obytné
domy, kostely, ohradní zdi, schodiště, stodoly, apod.) mají jedno a to samé rejstříkové
číslo. Areál statku čp.10 byl prohlášen památkou rozhodnutím OK ONV v roce 1977 a
předmětné věci, stodola a sušárna, byly prohlášeny památkami rozhodnutím Ministerstva
kultury dne 27.6.1955, č.j. 9.981/92. V současné době probíhají jednání o obnově stodoly
s jejími nynějšími majiteli."(PhDr. Vladimír Přibyl, vedoucí odboru kultury Městského
úřadu Slaný.)
Dne 2. a 3. června 2012 se konala 37. Třebízská pouť organizovaná OÚ Třebíz ve
spolupráci s Vlastivědným muzeem. Program: Sobota 2. června Průvod šermířů a hudební
program pod skalou: Fortuna, Kaštanka, Parťáci, No Socsky, večer pouťová zábava. Neděle
3. června Průvod mažoretek obcí, Pod skalou od 10,30 hod Severočeská Harmonie města
Štětí a mažoretky. Od 12.00 hod. Mazec – divadlo pro hodné i zlobivé děti, od 14.00 hod.
Květovanka, od 16.00 hod Kladenská heligonka. V národopisném muzeu výstavy: Včely a
včelaři, České středohoří ve fotograﬁi. Počet účastníků poutě, vybrané vstupné a další se
z neznámých důvodů nezveřejňuje, i když v minulosti to bylo běžné.
V průběhu dubna vybudovaly dodavatelské organizace ﬁnancované Evropskou unií
a Středočeským krajem NAUČNOU CESTU „Podhradím bílé skály“ provázející okolím
Třebíze. Stezka začíná v obci Kvílice, kde jsou dvě velké dřevěné sochy v místě před prodejnou znázorňující pověst o rodu Pětipeských z Neprobylic: babizna nese nůši s malými
„štěňátky“ vlastně pěti dětmi, které se narodily paní z Neprobylic po dobu nepřítomnosti
jejího muže, který byl ve válce (bližší v knize Václava Beneše Třebízského). Druhá socha
představuje zemana z Neprobylic. U odpočinkového altánu na návsi je vysvětlující panel.
Další panel je před vchodem na hřbitov u lavičky a další před Květnicí. Další panely jsou
u vysilače, před domem Vítových, u „křížku“ ve Třebízi je další odpočinkový altán s informační tabulí, ve vsi Třebíz jsou tabule před kostelíkem a před Baňkovými čp. 3 u nové
lavičky u rybníka.
Dům čp. 54 ve Třebízi, kde bydlela rodina Baňkova, byl po vymření rodu koupen
paní Raichrtovou a paní Procházkovou. Přistěhovaly se z Prahy Vinohrad, kde se zvyšoval
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neustále nájem a raději zakoupily hezký domek s dvorečkem a velkou zahradou. Obě jsou
zdravotní sestry a dojíždějí za prací do Prahy.
Do domu čp. 52 se přistěhoval a bydlí zde Tomáš Brožík, vnuk V. Fronce.
Dům čp. 92 je nově postavený ( za Jelínkem – Hanzlem), bydlí v něm Radek Černý
s rodinou.
V roce 2007 byl opraven kostelík ve Třebízi díky zásahu ing. Přibyla, vedoucího
Odboru kultury okresu Slaný, který zaplatil 300.000,-Kč a církev Římskokatolická 50.000
Kč ﬁrmě ZEMKO – Tuřany. Tatéž ﬁrma provedla v roce 2008 a 2009 opravu fasády
budovy OÚ v Třebízi mimo východní části, která se snad v roce 2012 bude opravovat.
Svoji činnost ukončila v roce 2011 z rodinných důvodů (kvůli nemoci matky) paní
Hrušková. Její funkci ředitelky MŠ, jako zástupkyně začala působit paní Libuše Švejdová.
Do dnešního dne se na konkurs nikdo nepřihlásil.
Čp.2, dříve statek Šubrtových, byl později vrácen státu a nyní je od roku 2010
v majetku MěÚ Slaný. Obec Třebíz neměla zájem o objekt užívaný dnes muzeem. Objekt
byl po restituci vrácen Vl. Šubrtovi, který jej vlastnil 10 let (muzeum platilo nájem). Po
vyčerpání nájemného 800,000-Kč ročně opět věnoval čp. 2 státu, aby nemusel zajišťovat
údržbu. Nový vlastník, MěÚ Slaný, dal opravit krovy a střechu obytné budovy a v roce
2012 byla opravena střecha stodoly čp.2. Dá se říci, že o majetek se stará s péčí řádného
hospodáře a to je to nejdůležitější.
V roce 2012 se dočkal Ladislav Kozák senior toho, že mu byl prodán dům Podolských
čp. 26, a majitelka Pavla Podolská zůstává trvale v USA.
OPORA – pečovatelská služba pracoviště Kladno se sídlem ve Slaném poskytuje
péči o pacienta v domácím prostředí. Kontakt : Slaný Kinského 117, pí Radka Burgrová
– tel: 777 7664 727, pí. Vladimíra Roderová – tel: 777 588 886.
Dům čp. 43, Vojtěchovi, v ulici pod skálou, postavený praprarodiči, byl v měsíci
srpnu 2012 pravnuky Jaroslavem a Lubošem vyklizen, nábytek a zařízení naloženo do kontejneru a odvezeno. Dům byl prodán za 900 000 Kč Michalovi Šandalovi a jeho manželce,
druhé dceři Karla a Jitky Pokorných ze Třebíze. Nový majitel hodlá stodolu a prostor
usedlosti využít k bydlení a výrobě oken. V současné době má M. Šandal v pronájmu
stodolu v čp. 7 za vysoký nájem. Tuto činnost chce provozovat ve svém objektu.
V současnosti jsou ve Třebízi nabízeny 3 domy k prodeji. Na Kozině vedle pana
Filipa jde o dům kdysi p. Sedláčka. Druhým domem k prodeji je čp. 32 proti Uhlíkovým
nad návsí, který byl opraven obcí při budování Národopisného muzea a používán paní
Jeřábkovou. Pozdější starosta obce Milan Nosovský dům „výhodně“ prodal. Z důvodu
sousedských neshod s novým majitelem čp.12 a 80 panem Fridrichem z Panenského Týnce
se tento dům opět nabízí k prodeji. Třetím domem k prodeji ve Třebízi je domek Aloise
Petříka vedle domu Vítových.
16.1.2012 zemřela paní Věra Froulová, maminka paní Kozákové, babička starosty
ing. L. Kozáka, která bydlela v domě Pavly Podolské. Paní Froulová dle L. Kozáka byla
silná kuřačka a nechtěla se přestěhovat do čp. 9, kam se z objektu P. Podolské přestěhovali
všichni Kozákovi.
V lednu 2012 se ze Třebíze odstěhovali manželé Růžkovi do Pozdně. Ve Třebízi
v jejich bytě bydlí nadále jejich dvě dcery.
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Dne 1. února 2012 byla otevřena opět hospoda OÚ (u Kollmanů). Podnik převzala
paní Škabradová, která ukončila činnost v motorestu Josefa Jansy. Takže nyní máme
ve Třebízi, kde je asi 200 obyvatel, tři hospody. Výčep piva v pohostinství OÚ Třebíz
vedený paní Škabradovou, motorest pana Jansy vedle benzinky a nejdražší restauraci
s ubytováním včetně dalších služeb pana ing. Hanzlíka na návsi, dříve Fouskův statek.
H.S. Honební společnost Třebíz pořádala v sobotu 4.2.2012 na sále OÚ Třebíz od
20.00 hodin tradiční myslivecký ples. K tanci a poslechu hrála kapela J. Hory, vstupné
100,-Kč. Bohatá zvěřinová tombola.
Od nového školního roku 2012 nastoupila jako nová ředitelka mateřské školky ve
Třebízi Bc. Marie Tintěrová.
Odborná ﬁrma stavební a pokrývačská pana Antonína Zemka – Tuřany – tel: 603
552 592 převážně zajišťuje práce údržby na objektech. V poslední době opravila krovy a
krytinu čp.2, Šubrtův statek. Rovněž velká stodola v čp. 2 má novou krytinu a laťování
na náklady majitele, MěÚ Slaný.
V roce 2011 započal ing. Štros a jeho ﬁrma budovat fekální čističku a stanici v Hořešovicích a na tuto akci mají být napojeny obce Hořešovice, Hořešovičky a Třebíz. V Hořešovicích jsou v roce 2012 již na dokončenou čističku napojeni. Nyní se bude pokračovat
v Hořešovičkách a ve Třebízi.
Pozemkový fond Kladno, jmenovitě ing. Ludvík Podráský pokračuje ve druhé etapě
zvelebování zalesňováním dalších pozemků v katastru obce Třebíz, které se zemědělsky
neobhospodařují pro nízkou bonitu pozemků, velmi písčitých. Je najmuta opět odborná
ﬁrma z Žehušic, která pozemek oplotí a dosází spoustu stromečků i jiných porostů pro
záchranu rázu krajiny. Práce započaly v říjnu 2012. Toto dílo (oplocení) je rozkrádáno,
možná občany z Kvílic nebo Plchova. Z Plchova jezdí jeden občan kácet stromy do lesa
Hájky, je možné, že jde o téhož člověka.
V Praze se konalo školení kronikářů. Vstupní poplatek 1400,-Kč. Úvodní referát
přednesl právník, JUDr. Bártík. který kladl důraz na uvádění událostí v souvislosti se
zák.101/2000, ochrana osobních údajů viz obč. zákoník. Praktické informace k psaní kronik přednesl kronikář města Cheb Jindřich Josef Turek. Zdůraznil způsoby psaní kronik
– elektronická forma, nebo ručně psaná kronika. U obou případů je třeba oddělit texty a
obrázky a fotograﬁe připojit vždy jako přílohy. Velikost foto musí být nejméně formátu
13 x 18 cm. Kroniky by měly obsahovat: události – co se přihodilo – kdo se narodil – kdo
zemřel – kdo se odstěhoval – přistěhoval a zápis za každý rok má být podepsán starostou.
Ve čtvrtek 17. 5. 2012 společnost Přemyslovské Čechy uspořádala pro starosty a
ostatní zájemce školení „Integrovaná strategie rozvoje území – jak bude vypadat západní
oblast Slánska za 10 let“. Jednání se uskutečnilo v hotelu p. Hanzlíka ve Třebízi. Zúčastnilo se 20 zástupců obcí západní části Slánska. Přemyslovské střední Čechy jsou obecně
prospěšnou společností působící v území na severozápad od hlavního města Prahy. Od
roku 2008 může společnost realizací programu Leader a dalšími aktivitami i ﬁnančními
prostředky, které rozděluje, přispívat k rozvoji plánů v tomto území.
Staročeský jarmark se uskutečnil v sobotu 25. srpna ve dvorech Cífkova statku čp.
1 a Šubrtova statku čp.2. Byly předváděny ukázky starých řemesel, batikování, malování
na hedvábí, keramika a další. V době jarmarku bylo možno navštívit stálé expozice, ale
i doprovodnou výstavu staré zemědělské techniky a nářadí. Tyto předměty jsou laikovi
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spíše záhadou, než aby na první pohled poznal, k čemu daný výrobek či stroj přesně sloužil.
Postupné odhalení tajemství jednotlivých vystavených předmětů spolu s průvodcem bylo
ostatně záměrem pořadatelů. V čp. 2 u „ Šubrtů“ ve dvoře v 15.00 hodin se konala vernisáž
originální sochy výtvarníka Františka Antonína Skály. Zahájil ředitel slánského muzea
Mgr. Čečrdle a místostarosta Slaného pan Hložek, zahrála hudba Dvořačka.
Skála mladší vytvořil „krávu“. "Socha představuje krávu, a to dokonce v životní
velikosti. Nejde však o krávu obyčejnou, ani umělohmotnou, jaké jsme byli zvyklí vídat v pražských ulicích. Skálova kráva kráčí v rodinné tradici a je zhotovena výhradně
z přírodního dubového dřeva a využívá také patinovaných kovových prvků, což skvěle
koresponduje se zemědělskou expozicí muzea. "Volné sochy na piedestalu však na starých hospodářských dvorech nikdy nestály,"vysvětluje ředitel muzea Jan Čečrdle. Socha
je vedle estetické vazby na okolí spojená s dvěma funkcemi, typickými pro venkovské prostředí: hlava zvířete volně přerůstá v krmítko pro zpěvné ptactvo, kterého je v Třebízi
velké množství a na těle má několik dvířek a okének. Kráva se snadno může stát třeba
králíkárnou, a socha tak doslova ožije jako krmítko i králíkárna.
V tisku se se dočteme: „Novým prvkem expozice a lákadlem pro návštěvníky se
může pochlubit muzeum ve Třebízi. Na dvoře starobylého statku tam byla odhalena originální monumentální socha Františka Antonína Skály. Sochař František Antonín Skála,
syn slavného sochaře a univerzálního výtvarníka Františka Skály, je spolu se svou sestrou
Alžbětou nejmladším zástupcem výtvarné rodiny Skálových. Dílo v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi – pobočce slánského muzea – bylo vytvořeno speciálně pro dvůr
Šubrtova statku, kudy prochází expozice pro návštěvníky.“
Souběžně tento den probíhala ve Třebízi akce pro děti Třebízský defektman 2012,
závod v jízdě na kole, tzv. Maratonský běh, vytrvalostní plavání přes Třebízskou „lagunu“
a další. Vystoupila též cikánská tlupa s koníky, hudba Kaštanka, Banány a DJ.Véna. Akce
se zúčastnilo asi 100 osob, dětí i dospělých.
Rozpočet obce Třebíze na rok 2012. ROZPOČTOVÉ PŘíJMY Kč 2 921 346,- ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Kč 2 803 488,- Rozdíl -REZERVA Kč 117 858,Ve čtvrtek 7.června 2012 ve věku nedožitých 92 let zemřela paní Marie BAKALÁŘOVÁ rozená Rubešová. Se zesnulou se naposledy třebízští rozloučili v úterý 12. června
2012 v 11.00 hodin ve smuteční obřadní síni ve Slaném.
Na přelomu září a října 2012 začala rozsáhlá oprava střechy stodoly v areálu Šubrtova
statku čp. 2 ve Třebízi. Půjde zejména o výměnu střešní krytiny a dalších prvků. Akce
probíhá v režii Města Slaný. Běžného návštěvnického provozu by se však akce neměla
prakticky dotknout.
Revize a čistění komínů zajistil Obecní úřad 17.10.2012.
Klestění větví u el. vedení Do 15.11. 2012 byla provedena údržba zeleně (prořezání větví apod.) kolem všech nadzemních el. vedení dle platných předpisů. Realizovaly
rozvodné závody Kladno.
68 občanů Třebíze se zúčastnilo voleb do zastupitelstva středočeského kraje ve dnech
12. a 13. října 2012. Opravy realizované do roku 2012 související s vyhlášením jádra
obce Třebíz v roce 1995 památkovou rezervací: Nemovité kulturní památky ve Třebízi
evidované pod č. 17003.
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622 – kaple svatého Martina – kostelík opraven, vnější fasáda a krytina střechy v roce
2008, kde dotace církve byla 40% a zbytek doplatil Dr. Přibyl z fondu kultury okresního
úřadu ve Slaném. Opravy provedla ﬁrma pana Zemka z Tuřan.
623 – rodný dům V.B. Třebízského – vlastník obec. V současné době je domek
v dobrém stavu. Nová střecha včetně opravy a výměny latí byla provedena v roce 2007.
624 – pomník V. B. Třebízského na skále – vlastníkem je obec Třebíz. Odbornou
prohlídkou pracovnice památkové péče Středočského kraje paní Mgr. Ludmilou Vondráčkovou bylo doporučeno pomník odborně konzervovat. 16.4.2007 byl požádán NPÚ Praha
o jména restaurátorů a byli doporučeni: Mgr Jiří Fiala, restaurátor kamenných soch, bytem Zvíkovec 71, pošta Zbiroh. Další restaurátor akademický sochař Vojtěch Adamec,
Hyacintová 2819, Praha 10. Pan Fiala nabídl cenu 209.055,- Kč, Pan Adamec nabídl cenu
o 40.000,- Kč nižší. Začalo jednání s KNV Praha a dotace byla schválena. Starosta Třebíze
ing. Kozák akci zastavil, protože OÚ Třebíz by musel doplatit 40.000,-Kč. Do dnešního
dne se oprava pomníku neprovedla, i když je uvedena jako bod ve volebním programu.
625 – areál statku čp.1, Cífkův statek – vlastník obec. Objekt by vyžadoval soustavné, každoroční drobné zednické opravy.Tyto práce by měla zajistit obec a vyžádat
si dotaci na běžnou malou údržbu. Bohužel zastupitelstvo obce má o muzeum malý zájem. Neznají minulost a špatný stav objektů způsobený kdysi nevhodným užíváním, úsilí
o obnovu objektů jim nic neříká. Bohužel.
625/1- obytný dům čp.1, Cífkův statek – vlastník obec. Opravy fasád a jiné práce
údržbářské.
625/2 - stáj se špýcharem čp.1, Cífkův statek – vlastník obec. Oprava omítek, bílení,
barvení ve vápenných lázních – práce pro stálého pracovníka.
625/3 – konírna se špýcharem čp.1, Cífkův statek – vlastník obec. Opravy střech
provedl a provádí pan Zemko z pojistky placené vlastníkem objektu OÚ Třebíz.
625/4 – stodola, dům čp.1, Cífkův statek – vlastník obec. Vchod do ledovny – porušený překlad ostění. Do dnešního dne od roku 2008 neopraveno.
625/6 – ohradní zeď s brankou čp.1, Cífkův statek – vlastník obec. Objekt v dobrém
stavu.
3037 – areál statku čp. 2, Šubrtův statek – vlastník MěÚ Slaný. Objekt byl vrácen
p. Šubrtovi za nájem 70.000,-Kč ročně 10 roků. Potom vrácen státu bez údržby. Obec
odmítla převzít čp. 2 znovu do vlastnictví a tak celý areál převzal MěÚ Slaný, který
nechal již v roce 2011 instalovat krovy a novou krytinu na obytný dům. V roce 2012 MěÚ
Slaný opravil krovy a dal novou krytinu také na stodolu čp. 2. V zimě 2007 poškodila
vichřice krytinu na stodole čp. 2. Ředitelka Franková nechala opravit poškození panem
Zemkem.
3037/4 – ohradní zeď s brankou čp. 2, Šubrtův statek. Stávající ohradní zeď směrem
k hospodářství čp. 3- Baňkovým je ve slušném stavu.
3038 – areál statku čp. 10. zv. Baňkův – objekt restituován. Novým vlastníkem jedné
poloviny je Michaela Boušková, Bělocerkevská 633/8. Praha Vršovice, druhá polovina
patří Denise Falkové, Vinohradská 1318/99 Praha Vršovice. Poznámka: Není známé číslo
památky hrázděné stodoly přenesené z obce Telce Skály od pana Skřivana. Není známo
číslo památky funkční sušárny ovoce v zahradě předané v restituci panu Falkovi, i když
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historicky tato zahrada a sad nebyly nikdy v minulosti součástí objektu čp.10.
Dne 18.10.2012 jsem napsal sdělení vedoucímu odboru kultury panu PhDr. Vladimíru Přibylovi, kde jsem mu mimo jiné sdělil, že pozemek sadu za zahradou, kde stojí
přenesená stodola z obce Telce-Skály, původně nepatřil k usedlosti čp.10. Po získání pozemku tehdejším MNV Třebíz pro potřeby muzea, byl zde vysazen sad a pozemek oplocen.
Do zadní části sadu byla pro potřeby muzea přenesena z obce Srbeč sušárna ovoce, která
je ve funkčním stavu. Dle pana Boušky stodola i sušárna ovoce není jeho majetkem a dnes
je mu přítěží. Památkový úřad by měl objekty doplnit do seznamu nemovitých objektů a
ověřit na Katastrálním úřadě jejich zapsání do kupních či restitučních dokladů.
3038/1 - obytný dům čp. 10,
3038/2 - výměnkářský domek čp. 62 – ševcovna ( patří k čp. 10) vlastník- pí.Boušková,
Falková z Prahy. Za užívání objektu muzeum ve Třebízi platí vlastníku nájem. Je třeba
provádět drobné opravy a údržbu. Zajištěno smlouvou mezi Vlastivědným muzeem Slaný
a vlastníky objektu manželi Bouškovými.
3038/3 – kolna ve dvoře čp.10 je manželi Bouškovými udržována v dobrém stavu.
3038/4 – brána do objektu čp. 10.- udržována majiteli v dobrém stavu.
3039 – Výměnkářská chalupa čp. 32. Bývalým starostou Milanem Nosovským prodána manželům Švihlíkovým z Prahy. Špatné sousedské vztahy mezi Švihlíkovými a sousedem panem Fridrichem z Pan. Týnce, majitelem bývalého statku Petržilků čp. 80, vedly
k tomu, že je v roce 2012 chalupa čp. 32 na prodej.
3040 – chalupa čp. 63, výměnkářská chalupa byla vrácena v restituci do majetku
pana Jaromíra Čejky, i když ji svého času věnoval obci – viz zápis a smlouva. Za starostování M. Bakalářové bylo toto ujednání změněno. Ředitelka muzea p. Franková tuto
změnu akceptovala.
4081 – kaplička u kašny – za ﬁnance Sdružení Bakovského potoka byla ﬁrmou pana
Zemka z Tuřan opravena kaplička i nádrž vody (kašna) v roce 2009.
Dne 17. 5. 2012 se narodil Matyáš BROŽ bytem ve Třebízi. Dne 7. 6. 2012 zemřela
paní Marie Bakalářová, rozená Rubešová, pocházející z Hořešoviček ve věku 92 let . Pohřeb
se konal v úterý 12. června 2012 v 10.00 hodin ve smuteční obřadní síni ve Slaném. Dne
12.6.2012 zemřel ve věku nedožitých 65 roků Karel Pokorný ze Třebíze čp. 34. Výborný
zedník, dobrý člověk a nadšený sportovec, zejména v odbíjené.
Vyšší nový vysilač T-Mobil vznikl v Hájkách na parcele č. 183 k.ú. Třebíz na základě
rozhodnutí č.16/ 72012 MěÚ Slaný. Stávající věž vysoká 35 m byla nahrazena věží o výšce
50 m dne 27. 6. 2012. Výrobce věže Leonard Mol Hanover-D.
Zemřela Zdeňka Justová, manželka Jiřího Justy, kteří žijí téměř stále mimo Třebíz,
v Praze. Paní Justová zemřela v pátek 26. října 2012 po krátké a těžké nemoci ve věku
65 let. Pochována je na hřbitově v Kvílicích.
V listopadu 2012 začala ﬁrma Konifery opět na popud ing. Ludvíka Podrázského
pracovat na vyčištění a oplocení pozemku pod kvílickým lesíkem směrem k silnici TřebízKvílice. Bude účelně zužitkován další ladem ležící prostor na zalesnění, díky Okresnímu
Pozemkovému fondu Kladno a jeho značné ﬁnanční podpoře. Škoda, že nové ohrazení
někdo ničí a krade sloupky oplocení, zřejmě někdo z Kvílic, nebo Plchova, měla by to řešit
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policie. V lednu 2012 se odstěhovali manželé Růžkovi do Pozdně. Jejich dvě dcery bydlí
nadále v jejich bytě ve Třebízi.
„Vánoce na statku“ ve Třebízi v Cífkově statku v roce 2012, v termínu od 10.12.2012
až do 19.12.2012. Postavy v tradičních kostýmech předváděly tradiční zvyky, přípravu na
Vánoce na staročeském statku, nápadité tvořivé dílničky s originálními výrobky. Denně
navštívilo tuto akci 250 dětí ( 5 autobusů) ze širokého okolí středočeského kraje. K návštěvě zval následující text:
„Zveme Vás na vánočně vyzdobený Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi, kde se celé
hospodářství připravuje na Štědrý den. Přivítá nás hospodář a pozve nás dál do síně a
do šenkovny, kde vypráví, jak lidé dříve slavili advent. Na statku provoněném cukrovím
se již připravují vánočky, uvidíme jejich pletení a také je ochutnáme. Děti se podívají do
chléva, kde uslyší pověst o narození Jezulátka. Ve stodole se setkáme s tajemnou Lucií
a předvedeme si zvyky a připomeneme některé svátky, které tradičně doprovází adventní
období. Další část programu se odehrává ve špýcharu, který se promění v tvořivou dílnu,
kde si každý žák za pomoci děveček a čeledínů vlastnoručně vyrobí několik dárečků. Na
závěr se setkáme i s andělem. Těší se na Vás hospodář, čeledín, děvečky, Lucie a anděl.“
Tato akce trvala celkem 10 dnů a v prosinci ji navštívilo více jak 2000 dětí.
Pan Švehla velmi kvalitně renovoval bývalý dům paní Mikulcové i okolí a žádal
o souhlas k připojení el. proudu. Souhlas obdržel. Jedná se o pilného a šikovného občana
Třebíze.
Informace: přeložení plynovodu z roku 1947 – rekonstrukce. Odkoupení zahrady, kde
je postavena školka.Obec má předkupní právo. Pan Čejka požaduje za pozemek školky 2
stavební zasíťované parcely. Do dnešního dne není ale vyřízeno rozdělení majetku Čejkových, kde jsou tři, snad čtyři právní nástupci. Do doby, než se Čejkovi domluví, kdo bude
jednat za jejich rod, nemá obec oprávněného partnera. Pokud nepřinese p. Čejka oprávnění podepsané všemi dědici a ověřené notářem, nemůže být problém vyřešen. Obec řeší
kanalizaci fekálních odpadů, které jsou již projektově ukončeny a připraveny k realizaci.
Dne 12.12.2012 se konalo na sále OÚ Třebíz veřejné plenární zasedání, kde mimo
pěti členů zastupitelstva bylo i 6 občanů, což je velký počet na místní poměry.
Program: Byl předán k projednání upravený územní plán obce Třebíz. Aby byl
územní plán obce schválen, musí se provést 10 různých kroků. Obec se dostala ke 4.
kroku. Zdá se, že někteří zastupitelé na schválení územního plánu nemají zájem, protože
to je již druhý pokus o jeho zhotovení. Následkem toho je, že obec zatím neobdrží různé
dotace. Byl předán na stavební úřad do Slaného nový územní plán, který vyžaduje pouze
2 úřední kroky a nyní se čeká na výsledek. Informace: přeložení plynovodu z roku 1947 –
jedná se o dálkový přívod plynu z Mostu do Prahy. Rekonstrukce se netýká obce, dálkový
plynovod pouze prochází katastrem Třebíz. Řeší se kanalizace fekálních odpadů, které
jsou již projektově ukončeny a připraveny k realizaci. 30.12. 2012 po obci v odpoledních
hodinách chodil herec Táborský a 2 dívky oblečené do historického oblečení a s nimi
kameraman. Natáčeli scény k připravovanému televiznímu cyklu o českých tradicích.
Zápis a usnesení č.6/2012 ze zasedání obecního zastupitelstva dne 19.12.2012 Program: 1. Zahájení, 2. Úprava rozpočtu, 3. Rozpočtový výhled na rok 2013, 4. Úprava
rozpočtu č.V, 5. Závazný ukazatel školka 2013, 6. Převod pozemku 813/2, 7. Odměna
pro kronikáře, 8. Výměna oken MŠ, 9. Pronájem nebytových prostor čp. 57, 10. Ocenění pozemku PK 33, 11. Příspěvek pro účetní Forsterovou, 12. Diskuse, 13. Závěr. Pří23

tomni všichni radní mimo omluvené pí. Švejdové. Jednání zahájeno v 18.15 hod. Usnesení:
Obecní zastupitelstvo shvaluje rozpočet obce Třebíz na rok 2013 jako přebytkový. Schvaluje úpravu rozpočtu č.V. Schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2013. Schvaluje závazný
ukazatel pro MŠ Třebíz na rok 2013. Schvaluje a souhlasí s převodem pozemku 813/2
v k.ú. Třebíz do majetku obce Třebíz. Schvaluje odměnu pro kronikáře ve výši tři tisíce
korun ročně. Schvaluje výměnu oken v MŠ Třebíz ﬁrmou Alfa-okna .Schvaluje se pronájem
nebytových prostor v čp. 57 paní Heleně Škabradové. Schvaluje ocenění pozemku PK 33,
nově v majetku obce Třebíz, na hodnotu 9.548,-Kč. Schvaluje příspěvek na PC pro účetní
obce paní Forsterovou ve výši 2 000,- Kč. Bere na vědomí: výsledky předběžné kontroly
hospodaření obce Třebíz. Vybudování IP3 z prostředků pozemkového fondu. Od začátku
školního roku 2012 nastoupila do Mateřské školky Třebíz nová ředitelka Bc. Marie Tintěrová. Snaží se přesvědčít představitele obce, aby byla vyměněna stávající okna dřevěná
v budově za plastová, která jsou těsnější a neutíká tolik tepla. Zdá se, že její snaha je
úspěšná.
Dále čp. 36 – Nosovská Dana postupně splácela dluh. Taktéž čp. 48 – Čermák Josef
(dům Jinřicha Fronce) – spláceli dva roky, rovněž čp. 49 – (bývalý dům Uhlíkových, později
zde bydleli rodiče Ireny Beránkové – Sedláčkovi, dále paní Věra Zlochová – trvalý byt
v Praze Pujmanové 871/3 - Podolí. Nyní je byt užíván údajným zájemcem o koupi Janem
Melounkem (do poloviny roku bydlel se svoji přítelkyní v čp. 7 u Čejků). MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU pořádal Obecní úřad Třebíz pro malé Třebízáky dne 1.12. 2012 od 16.oo
hodin na sále Obecního úřadu. „ Dorůstající Třebízáci a Třebízandy, naši čerti z pod
skály vás zvou na každoroční strašení, brečení, slibování a přísahání. Čerti vás po celý
rok bedlivě sledovali a poslouchali. O každém hodném i zlobivém Třebízákovi si udělali
pečlivé poznámky.“ Akce proběhla v pohodě a všichni účastníci byli spokojeni.
O štědrý den 24.12. 2012 se konalo ve Třebízi „ předpůlnoční setkání“ v třebízském
kostelíku sv. Martina. Akci zorganizoval pan Mundl, nynější obyvatel Šárky a bratr starosty Jiří Kozák. Akce nebývale úspěšná, přicházející občané před kostelíkem byli přivítání
šálkem svařeného vína či čaje, které nalévaly u vchodu do kostelíka paní hostinská, paní
Kozáková a paní Mundlová. Kostelík krásně ozařovaly desítky svíček a další svíčky přinášeli příchozí. Kostelík se zaplnil tak, že bylo plno i na kůru. Přivítat Štědrý večer přišlo 82
občanů, dospělých i dětí. Symbolické světlo z Betléma si mohl každý příchozí zapálit. Večer
zahájil pan Mundl krátkým přivítáním a hudbu zajistil na trubku profesionální hudebník
Radek Černý. Zpívaly se koledy a vznikla velice poetická krásná sváteční atmosféra. Po
půl hodině byla úspěšná akce ukončena vzájemným přáním zdraví a pohody.
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Rok 2013
Druhé kolo volby prezidenta republiky ve Třebízi dne 25 a 26.1.2013 52 občanů obce
dalo svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi 62 občanů Třebíze dalo hlas Miloši Zemanovi více
jak 20 voličů obce k volbě v druhém kole nepřišlo. Celkově vyhrál volbu Miloš Zeman,
který se stal prezidentem.
Ceny známek na popelnici v obci Třebíz na rok 2013. Vývoz 44x cena známky
1875,-Kč vývoz 26x cena známky 1110,-Kč jednotlivé vývozy cena za známku 100.-Kč
Výhled rozpočtu OÚ Třebíz pro rok 2013 Příjmy nedaňové 600.000,-Kč příjmy daňové 300.000,-Kč celkem 900.000,-Kč
Výdaje: 1) sportoviště 250.000,-Kč 2) rybník 100.000,-Kč 3) kanalizace 250.000,-Kč
4) chodníky 100.000,-Kč 5) stavební úpravy OÚ 200.000,-Kč celkem 900.000,-Kč
Zápis dětí do první třídy základní školy v Kvílicích se konal ve čtvrtek 31.1. a v pátek
1.2.2013 vždy od 8.00 do 16.00 hodin. Ze Třebíze nastoupí děti:
Honební společnost Třebíz uspořádala v sobotu 2.2.2013 v restauraci u Drába tradiční myslivecký ples. K tanci i poslechu hrála kapela J.Hory. Vstupné 100,-Kč. Bohatá
zvěřinová tombola.
Popisná čísla v obci Třebíz a jejich obsazení v roce 2013.
čp. 1 Cífkův statek – Národopisné muzeum – vlastník objektu obec Třebíz, provozovatel muzea Vlastivědné muzeum Slaný.
čp. 2 Šubrtův statek – Národopisné muzeum – vlastník objektu město Slaný. Záchrana objektu, neboť jsou prováděny nákladné opravy krytin a další.
čp. 3 Horovi a pí. Baňková.
čp. 4 Šarochův statek – vlastník objektu obec Třebíz – nájemník Pavel Bečvář,
zázemí OÚ. Mandlovna prádla zrušena, truhlárna byla využívána, dokud bylo řezivo na
půdě, stroje pak částečně rozprodány a nikdo tam již nepracuje. Kovárna pronajata Petru
Machovi, který bydlí v Klobukách, a je z toho víceméně elektrikářské odkladiště. Bývalá
holírna pronajata pochybnému člověku, jež se málokdy zdržuje ve Třebízi a zná jej jen
starosta Kozák a místostarosta Bednár.
čp. 5 Šárka – nyní dům Mundlových.
čp. 6 kdysi dávno hospoda patřící Čejkům, nyní objekt zrušen a zbyla jen hradební
stěna. Číslo 6 převzala Mateřská školka Třebíz.
čp. 7 hospodářství rodiny Čejkových – dnes bydlí asi 4 rodiny nájemníků, kteří nejsou
hlášeni v obci. Od roku 2013 je vyvěšena informace agentury, že je objekt k prodeji. Údajně
je statek zadlužen pro neplacení povinných odvodů z nájmů a další. Celý největší statek ve
Třebízi v roce 2015 prodali majitelé Ing. Jan Čejka a dcera Aleny Čejkové - Struhárikové
panu Janu Korseltovi z Prahy. Jména nájemníků nejsou známa ani zastupitelům obce.
čp. 8 Sadílkův statek, kde obytné objekty byly zdemolovány a zůstaly jen hospodářské části včetně stodoly, je součástí zemědělského hospodářství rodiny Kozákových čp.
9.
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čp. 9 Kozákův statek (dříve statek Kučerových). Dnes bydlí v objektu ing. Lad.
Kozák s manželkou ing. Kozákovou a jejich syn ing. L. Kozák s manželkou a se třemi
dětmi.
čp. 10 Baňkův statek – nyní v majetku manželů Falkových z Prahy, kteří objekt
užívají jako letní sídlo se zahradou a bazénem. Na pozemku zahrady stojí polygonální
stodola s doškovou střechou. Stodola přenesená z obce Telce Skály je vlastnictvím muzea
stejně jako sušárna ovoce v sadě za stodolou, která byla přenesena z obce Srbeč. Dle
neověřené informace zahradu, stodolu a sušárnu koupil L. Kozák – soused zahrady.
čp. 11 Baňkův statek – nyní vlastnictví vnučky Čejkových – Hrdinových.
čp. 12 Petržilkův statek. Vlastník Ota Petržilka, syn manželů Petržilkových po úmrtí
rodičů prodal areál, který je památkově chráněn dcerám p. Fridricha z Panenského Týnce.
Objekt zakoupil později pan Ciml. Najal člověka, který objekt hlídá, dle svých možností
uklízí a udržuje. Majitel usedlost postupně malými krůčky zvelebuje. Jeho cílový záměr
nám není znám.
čp. 13 Bývalé objekty za humny, kdysi patřící k čp.1. Nyní stavební ﬁrma KOSSTA
pana ing. Štrose z Hořešovic.
čp. 14 Kdysi stával tento dům v místech, kde je nyní pomník padlých. Po likvidaci
domu bylo čp. přiděleno nově postaveným „ bytovkám“ v Podolských zahradě. Nyní patří
toto popisné číslo bytovce, manželům Růžkovým.
čp. 15 Bytovka, manželé Švejdovi – stejný osud jako u čp. 14.
čp. 16 Dům na návsi, kdysi dům Vítových, nyní majitel Jan Čejka, který půl roku
žije v USA a v letní době sídlí ve Třebízi.
čp. 17 Dům na návsi, obecní kovárna do roku 1910, kdy dům od obce odkoupil
můj děda Antonín Jiřikovský. Dům jsem zdědil a kovárna byla v roce 1947 zavřena jako
všechny kovárny v obcích v době socializace venkova. Dnes jsem vlastníkem objektu –
Josef Jiřikovský, vnuk Ant. Jiřikovského. Ve své závěti odkazuji dům čp.17 své dceři
Ivaně Valsové, rozené Jiřikovské. Kovárna zrušena a v prostoru kovárny je od roku 1971
vybudovaná garáž pro auto.
čp.18 Sousední dům vedle čp.17. Do roku 1957 zde žil pan Václav Justa. Později syn
Václava Justy Josef prodal dům manželům Vlčkovým z Prahy. Pan Vlček byl šikovný pokrývač a za prvé republiky žil určitou dobu ve Třebízi. Do Třebíze se vrátil jako důchodce
a pracoval jako obecní zahradník a staral se o údržbu zeleně návsi a obce. Po roce 1985
koupil dům Milan Krbec z Prahy a dům upravil včetně oplocení a vnitřní části domu.
V roce 2008 dům prodal a odstěhoval se za synem za Beroun. Nyní dům koupil a občas
obývá pan Miloslav Pokorný z Kladna.
čp. 19 Rodný dům Vácslava Beneše Třebízského, který je součástí Národopisného
muzea .Památník byl v roce 1904 slavnostně otevřen a hlavní podíl organizační i věcný měl
farář Jindřich Šimon Baar, který v té době působil v Klobukách. Od té doby představitelé
obce po každých deseti letech pořádali slavnostní vzpomínkovou slavnost na počest našeho
významného rodáka. Poslední taková slavnost se konala ve Třebízi v roce 1974 s hudbou
a průvodem k pomníku Václava Beneše. Tehdy o třebízském mluvila paní Marie Čížková
z Vrbičan. Od té doby již žádná podobná akce se nekonala. Změnilo se složení obyvatel a
chybí vztah nových občanů k obci i osvěta představitelů obce. Dům patří obci tak, jak ve
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své závěti dům Třebízi věnoval V. B.Třebízský. Je třeba odstranit rozbujelé zelené křoví,
které dům čp. 19 omezuje.
čp. 20 Dům po paní Lukšíkové je v majetku obce a převážná část prací s jeho rekonstrukcí byla uhrazena památkovou péčí. Chybí ještě provést opravu krovů a střechy. Dům
byl vedením obce určen jako expoziční prostor Národopisného muzea. Bývalá ředitelka
muzea nestačila realizovat program a tak je záležitost zatím otevřena a čeká na řešení
nového ředitele Mgr. Čečrdleho.
čp. 21 Můj rodný dům, majetek rodiny Jiřikovských, kde jsme spolu s bratrem Jiřím
vyrostli a žili. Bratr Jiří v návalu potřeby peněz, kdy chtěl adaptovat svůj nový dům čp.
22 pro syna Jiřího, obytnou část čp. 21 prodal paní Staňkové a ta po 3 letech přeprodala
opět dům paní Jitce Pacekové a jejímu příteli Tomáši Vašákovi. Hospodářská část zůstala
ve vlastnictví Josefa Jiřikovského.
čp. 22 Jiří a Petra Jiřikovských – dům postavený v místě bývalé stodoly tehdy patřící
k čp. 21. Největší zklamání pro mého bratra Jiřího Jiřikovského bylo to, že jejich syn zde
nebydlí a nebude bydlet s rodiči pod jednou střechou a nastěhuje se až po smrti svých
rodičů, jak prohlásil v době, kdy bydlel převážně u své milé v Lounech. Nebyli oddáni a
v tomto roce se rozešli. Jírova milá Jana si našla jiného partnera. Jejich dcerka Anička
převážně žije u Jírových rodičů, chodí ve Třebízi do školky a soboty a neděle tráví často
u druhé babičky v Lounech. Během podzimu proběhne soud na Kladně, kde otec Aničky
Jíra žádá o přiřčení dcery do péče otce a od Jany, matky jejich dcery, požaduje placení
rodičovského příspěvku, alimenty se zpětnou platností.
čp. 23 Statek Podolských. Dcera Pavla se každoročně vracela do Třebíze, kde nějaký čas pobývala. V roce 2012 se rozhodla obytný dům s celým hospodářským dvorem
prodat zájemci Lad. Kozákovi, který stejně areál i polnosti užíval. A tak asi návštěvy
Pavly Podolské, které léta žije v USA ,nebudou tak časté, když vypořádala majetkové
záležitosti v Česku. Pavla když jede do Čech, se dnes ani ve Třebízi nestaví, údajně se
jedná o nesprávně stanovenou cenu objektu jejich statku a výši, kterou pan Kozák Pavle
zaplatil. Je vždy na návštěvě u Marie Bakalářové ve Slaném.
čp. 24 Bytovky – v uvedném čísle bydlí Haliniakovi.
čp. 25 Bývalý Fouskovic statek – celý areál byl rekonstruován v letech 2010 a 2011 a
získal nový obsah. Ze stodoly je vybudována palírna ovoce PRIMA a z ostatních prostor
vznikl hotel s kvalitním ubytováním i stravováním. Vlastníky areálu jsou pí. Formánková
a ing. Z. Hanzlík.
čp. 26 Pancovic dům, nyní dům manželů Libuše a Milana Uhlíkových, soukromý
objekt. Kdysi pan Panc býval významný kolář v obci.
čp. 27 bytovky v Podolských zahradě – v uvedeném čísle bydlí manželé Vábkovi.
čp. 28 bytovky v Podolských zahradě - Ing. Vlastimil Plánička.
čp. 29 dům pana Jiřího a Marie Bakalářových. Zemřeli, nyní zde od prosince 2012
bydlela po rozvodu Pavla Beránková, vdaná Šreková.
čp. 30 Jiří a Martina Bakalářovi a jejich ženatý syn Jiří s rodinou, pěkný areál na
„Kozině“.
čp. 31 bytovka – manželé Elešovi.
27

čp. 32 Aišmanovna, dříve obecní dům byl prodán za starostování p. Nosovského
chalupářům z Prahy s tučnou provizí. Chalupáři měli spory se sousedem v čp. 12 p. Fridrichem z Pan. Týnce. Nyní na domě již půl roku visí nabídka domu k prodeji. Domek
zakoupila paní Jana Hodanová z Prahy. Švihlíkovi pro sousedské neshody s. p. Fridrichem dům prodali. Hodanovi vyřídili záležitosti majetkové s p. Fridrichem z Pan. Týnce,
domeček opravili a v pohodě využívají. Pan Fridrich z Pan. Týnce je velice nesolidní.
čp. 33 dnes nový dům i s upraveným dvorem manželů Škabradových. Dříve na tomto
místě stál malý patrový dům, kde bydlel pan Ant. Polanecký, místní sedlář a v domě ve
dvoře měl živnost holičskou pan Černý. V patře domečku bydlela Máňa Tachecí, dámská
krejčová. Manželé Škabradovi se rozešli a paní Škabradová žije s p.Podpěrou v domě Jiřího
a Martiny Bakalářových.
čp. 34 bytovka, Karel a Jitka Pokorných. (Bohužel minulý rok 2012 Karel Pokorný
zemřel.)
čp. 35 bytovka, Klímová a Lancovi.
čp. 36 Nosovská Dana (dům Fridrichových), soukromý objekt. Dana se odstěhovala
a objekt občas navštěvuje jejich syn, který bydlí trvale v Lisovicích. Domeček trochu
pustne.
čp. 37 Fečovi, dům po pekaři Hrdličkovi na Kozině. Romská rodina, velmi pracovití
a slušní lidé, dům velice dobře opatrují a pečlivě udržují.
čp. 38 Irena a Pavel Beránkovi a jejich dcera Lenka s manželem Václavem Fridrichem.
čp. 39 Josef, Vanda, Tomáš, Jiřikovský (bývalý dům Čejkovic, později bydlel Jindřich
Trnka, kdysi zde býval mýtní domek). Dům koupen před lety Jos. Jiřikovským a značně
adaptován.
čp. 40 František Polanecký (na Kozině), svobodný.
čp. 41 Josef Jansa – majitel motorestu. Ve dvoře čp. 41 je výměnek, kde dnes bydlí
Jaroslav Vojtěch v nájmu.
čp. 42 Jiří Novák s rodinou (dříve dům Chaloupkových, před nimi Halašových),
dobře adaptován.
čp. 43 nový majitel Michal Šandal, odkoupil dům od sourozenců Jaroslava a Luboše
Vojtěchových. Michal Šandal adaptuje bývalý dům Vojtěchů pro svoji rodinu velmi zdařile.
čp. 44 Grunzovi, vlastník p. Kozák, byt po pí. Pulchartové, později Šípošové. P.
Grunza se oženil s dcerou manželů Vábkových a mají krásnou holčičku.
čp. 45 Bednárovi, dům v ulici ke Klobukům, dříve v něm bydleli Šlapničkovi, později
Urbanovi.
čp. 46 Filipovi, dům v ulici ke Klobukům. Dříve dům pana Balouna.V dobrém stavu.
čp. 47 Hájkovi, Václav a Ivana. Kdysi hostinec a řeznictví, otec Hájkových byl
výborný řezník a také poštmistr obce.
čp. 48 Čermákovi, Josef a Zdeňka, dům v ulici ke skále po Jindřichu Froncovi. Dům
pustne a chybí zde údržba a vztah k majetku. Oba jsou tak zvaní invalidé, spíše “nemakačenkové”. Škoda domu.
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čp. 49 Dříve Olič a Zvonař, dnes již neplatí ????
čp. 50 JUDr. Michálková, dům po p. Kašpárkovi vedle Jansů, chalupářka.
čp. 51 Pánková Hana, dům na Kozině.
čp. 52 Brožíkovi, dům v nové ulici po Václavu Froncovi. Přikoupili vedlejší dům po
Ing.Finkovi, dříve dům p. Kolmana a ještě dříve po p. Stuchlém a pečlivě začali opravovat.
čp. 53 Hladkých, dům po Jar. Rözslerovi.
čp. 54 Baňka Jaromír, nyní noví majitelé Petra Procházková a Milada Reidvotová.
čp. 55 Václav Zábranský a dcera Lenka Podpěrová.
čp. 56 Kokeš Miloš, profesionální hasič. Dům v ulici ke Klobukům promrhal gemblerstvím, takže je nyní v dražbě. Pokouší se pomocí splátek znovu domoci pevného
vlastnictví.
čp. 57 OÚ Třebíz, pošta a hospoda, knihovna. Dům odkoupen obcí od pana Kolmana
v roce 1972.
čp. 58 Fialovi, dcera Jiřího Šubrta, Jiří Šubrt.
čp. 59 Bakalářová Zdena, obrobny kovu.
čp. 60 Šandalovi (dříve Justovi).
čp. 61 Ing. Štefan Bob, dříve dům Koudelkových.
čp. 62 ševcovna, expozice Národopisného muzea Třebíz. Vlastník objektu p. Falka.
čp. 63 expozice Národopisného muzea Třebíz. Vlastník p. Čejka, objekt bezplatně
pronajímá muzeu pro expoziční účely.
čp. 64 Falková, Boušková.
čp. 65 Frolíkovi, dům v ulici ke Klobukům po rodině Uhlíkových.
čp. 66 Broučková a její synovec Veltruský – dvojdomek po L. Pastýřikovi. Soužití
těchto dvou obyvatel je problematické. Mladá Veltruská je dost nesnášnlivá a Broučková
to oplácí stejným dílem.
čp. 67 po Kolmanových – dnes ing. Finek – prodáno manželům Brožíkovým.
čp. 68 Naimanovi, usedlost po p. Rubešovi.
čp. 69 dům v ulici pod skalou sourozenců Baňkových. Posledními nájemci byli manželé Hladkých, dnes Jiří Hájek, který provádí rozsáhlé adaptace i na dvoře – bazén, obnova
ohrazení zahrady novým způsobem dle požadavku památkářů.
čp. 70 dům po Polaneckých – Hrníčková, Lajbl.
čp. 71 Horvátovi – dům po p. Lukšíkovi.
čp. 72 Kieseweterovi – dům po Karlovi Froncovi.
čp. 73 Jelinkovi – dům po p. Hanzlovi.
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čp. 74 Chloubovi.
čp. 75 ing. Štěpánek Oldřich, dům po zahradníkovi Vlčkovi.
čp. 76 Mrnka Jan (později Říha) neobydleno, pustne – sourozenci se nemohou dohodnout o prodeji. V roce 2013 zakoupil tento opuštěný objekt nový obyvatel Třebíze p,
Mesároš z Písku, nyní zaměstnanec u Lad. Kozáka a učitel měšťanské školy v Klobukách.
čp. 77 Petříkovi.
čp. 78 dům po Navrátilových, majitel p. Silberhorn dům zanedbává.
čp. 79 Švehlovi ( dříve pí. Mikulcová a Krupkovi). Dům koupil zaměstnanec St.
Štrose pan Švehla, pilný a pracovitý člověk, pečlivě dům upravil a okolí rovněž.
čp. 80 Fridrichovi z Panenského Týnce (dříve majetek rod. Petržilkových). Usedlost
pustne, majiteli byly dvě dcery p. Fridricha. Celý objekt naštěstí prodán ﬁrmě CIML s.r.o.
Praha Jinonice a v maringotce bydlí pověřený pracovník ﬁrmy, který objekt spravuje,
upravuje ploty, seká trávu, pěstuje včely, spoustu slepic a jiné domácí zvířectvo. Postupně
nechává vyvážet odpady a vše, co objektu škodí, čistí a upravuje, co bylo léta zanedbáváno.
čp. 81 Patočkovi, (dříve Jiří Rözsler).
čp. 82 Vítovi, dříve Horovi.
čp. 83 Zábranský Václav.
čp. 84 Filip Aleš, dům odkoupil od Naimanových.
čp. 85 u Jansy výměnek, dnes Jar. Vojtěch v nájmu.
čp. 86 Motorest, majitel p. Jansa.
čp. 87 Benzinka – čerpací stanice.
čp. 88 Brožovi, novostavba.
čp. 89 Hartman-Marková, novostavba.
čp. 90 Kozák Jiří, novostavba.
čp. 91 ZAHRADNICTVÍ.
čp. 92 rodina Černých.
čp. 93
Dne 30.3.2013 pořádal Obecní Úřad Třebíz na sále OÚ Třebíz od 20.00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVU. Hrála hudba Tancovačka. Vstupné 100,-Kč
Velikonoční dílny pro děti s výrobou pomlázek, zdobením vajíček aj. připravili dne
23.3.2013 od 14.20 hod na sále OÚ Mundlovi Míla a Míra, Kozákovi Lucka a Saša.
12. března 2013 po celý den natáčelo velké množství televizních pracovníků v prostorách Cífkova začátek seriálu První republika, natáčení ve Třebízi je dlouhodobou akcí.
Dne 13.3.2013 byla Třebíz obsazena celý den vozy České televize, která natáčela
v objektu obce čp. 1 – Cífkova statku část televizního ﬁlmu s pracovním názvem Diamantová svatba.
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V lednu roku 2013 byly rozvěšeny velké nápisy – reklamy, že objekt čp. 7 rodiny
Čejkových je na prodej. Píši zápis v březnu a do dnešního dne se neobjevil žádný zájemce.
Rovněž pěkný domeček ve Třebízi čp. 32 je označen jako objekt k prodeji.Toto oznámení zde je prezentováno od poloviny roku 2012. V měsíci srpnu letošního roku domeček
zakoupila paní Jana Hodanová z Prahy. Pracují zde 2 až 3 pracovníci stavební ﬁrmy, kteří
nejprve dům důkladně odvodnili a upravují stavebně vnitřek objektu včetně zateplení,
zřejmě podle kvalitního plánu. Finance zde asi nehrají roli, protože stavební práce jsou
kvaliﬁkované, na dobré řemeslné úrovni. Bude to po dokončení pěkné a kvalitní místo
k rekreaci či bydlení.
Ve dnech 18.3. až 21.3.2013 se v Cífkově statku odehrával program Velikonoce na
statku. Atraktivním způsobem byl předváděn pro školy a veřejnost život na statku v minulém století. Hospodářství ožilo přípravami na Velikonoce. Každodenně přijelo 5 až 6
autobusů s dětmi, byly přivítány velikonočním pečivem, pletly se pomlázky, barvila vajíčka, nechybělo šlehání děvčat pomlázkami. Na setkání se vždy těšili děvečka, čeledín,
pan farář, družebná bába a Masopust.
Ve středu dne 27.03.2013 se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva na sále
OÚ. Přítomno 5 radních a 8 občanů obce. Hostem byl: ing Štros – vedoucí podniku
Kossta ve Třebízi a současně i starosta obce Hořešovice. Předmětem jednání: 1 – Kriteria
pro přijetí dětí do MŠ Třebíz 2 – převod pozemku č.k. 813/2 – vedle zahradnictví na
obec Třebíz 3 - schválení rozpočtu OÚ Třebíz 4 - Informace o změnách České pošty,
která hodlá rušit poštovní úřady na venkově a nahradit službou PARTNER 5- Bývalé
prasečníky JZD, prostor pod těmito pozemky hodlá majitel ing. Štros využít na stavební
parcely pro uvažovanou výstavbu rodinných domů mimo rámec památkové ochrany. 6Diskuse o realizaci již budované kanalizace fekálií v Třebízi a napojení na dokončenou
čistírnu odpadů v obci Hořešovice. Záležitost v řešení z důvodů dotace s KNV Praha.
V pátek 12. dubna bylo poslední rozloučení v obřadní síni ve Slaném s Pavlínou
Hájkovou, po provdání Dvořákovou. Zemřela v pátek 5. dubna 2013 ve věku 47 let po
dlouhé nemoci. Rozloučení se zúčastnilo více jak 100 hostů. Zůstali po ní dva synové, Petr
a Toník. Pavlína žila ve Slaném, Lidická ulice 1646.
Velitelem obnoveného spolku hasičů ve Třebízi je vnuk pana Uhlíka st. pan Ondřej
Frolík ml. V neděli 21.dubna 2013 začali nově organizovaní třebízští hasiči upravovat část
třebízského rybníka směrem do návsi, kde se rozrostl ve velké míře orobinec. Asi dvanáct
mladých lidí, hasiči i hasičky, vykopali část orobince, upravili prostor a odpad odvezli
traktorem Ing. Kozáka na jeho hnojiště. Chytáky odpadních vod proti Bečvářovi i jinde
byly pomocí obecní stříkačky pročištěny. Další akcí bylo čištění a vypumpování vody
z obecní nádrže pod sv. Janem pod skalou. Několik dní byla neustále i v noci pumpována
nádrž, z níž voda teče do kašny. Vlivem mokré zimy byla nádrž pod skalou přeplněna
a voda přetékala. Pracovníci obce zametali silnice v obci a drobnou šotolinou vysypali
všechna mokrá místa pod skalou. Tím byl prostor připraven na pálení čarodějnic v úterý
30.dubna 2013.
V úterý 30. dubna 2013 proběhlo každoroční pálení črodějnic. Místní hasiči opatřili
z obecního lesa v „Hájkách“ potřebné dřevo a postavili hranici, na které byly dokonce 3
ﬁguriny čarodějnic. Hranici zapálili v 19.00 hodin a současně byl zapálen malý ohníček
na opékání špekáčků. Jediným nedostatkem bylo, že špekáčky nebylo možno zakoupit ve
výčepu piva u paní Škabradové ani jinde. Sešlo se asi 25 dospělých a mnoho dětí. Sešlost
byla narušena v půl noci skupinou hašišáků, kteří se snažili hrát na hudební nástroje přes
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zesilovače a rušili klid v obci asi 2 hodiny. Nevím, zda jim to starosta dovolil.
Třebízská pouť dle kalendáře má být vždy osmou neděli po Velikonocích. V letošním
roce 2013 vycházela pouť na sobotu a neděli 25. a 26. května. Byla přesunuta na sobotu
1. a neděli 2. června. Důvodem přesunu poutě bylo nesjednání komediantů na původní
termín, který je také termínem církevním. Žádná církevní akce se v obci nekoná, takže
změna termínu zřejmě nikomu nevadí. Dle letáku to byla již 38. Třebízská pouť odsunutá
o jeden týden.
Program připravený na sobotu: pod skálou vystoupení šermířů, Kaštanka – lidová
kapela, Parťáci – country kapela, M3TA místní rocková kapela, Pouťová zábava – Žlutý
pes Pluto.
Neděle 2. června: Průvod mažoretek obcí, pod skálou Orchestr ZUŠ Louny, Květovanka, Kladenské heligonky, BANÁNI. V sobotu i v neděli počasí bylo špatné, pršelo
v celé republice, a tak nakonec předpouťové i pouťové akce byly zrušeny pro absolutní
nepřízeň počasí. Na návsi byli sice „světští“ a několik krámků s cukrovinkami, ale veškeré
plánované akce byly zrušeny. Pouť se nepovedla. V ten den začalo pršet i na Šumavě a
voda se valila koryty všech řek na Prahu. Praha provedla zabezpečení pomocí mobilních
hrází a některé stanice metra byly mimo provoz. Voda stoupala stále a vlna přívalů vody
se hnala na Kralupy, Mělník, Litoměřice, Terezín, Ústí, Děčín, Hřensko a dál do Německa.
Přívalová vlna 7 až 9 metrů vysoká i přes zábrany v některých městech zatopila velké
území. Tento stav povodně byl až do pátku 7.6.2013. Pouť ve Třebízi měla být o týden
dříve – čili 8. neděli po Velikončních svátcích. Kvůli světským, kteří byli na původní termín na jiném místě, se termín poutě posunul a pouť se vinou deštivého a mokrého počasí
nezdařila.
V sobotu 25. května 2013 se v Národopisném muzeu ve Třebízi ve výstavní síni
Cífkova statku konala vernisáž výstavy kreseb a maleb Petry Horákové a Ivany Zágnerové. Výstava byla instalována na „ špejchárku“ a jednalo se o zajímavý počin. Petra
Horáková se narodila r. 1986 ve Slaném a od roku 2005 žije v Plzni. Věnuje se převážně
kresbě a malbě. Ivana Zágnerová se narodila v roce 1983 v Ostrově nad Ohří. První
soustavnější činností byla maturitní práce na slánském gymnaziu – ilustrace ke knize J.
Loukotkové „Navzdory básník zpívá“. Studovala na katedře výtvarné výchovy na universitě
J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zahájení provedl ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném
Dr. Čečrdle, vernisáž byla okořeněna vystoupením trojice mladých slánských hudebníků.
Krátce promluvily autorky výstavy. Zúčastnilo se asi 50 převážně mladých lidí a ze Třebíze přišlo asi 8 návštěvníků. Po zahájení a prohlídce na dvoře u studny přednesl slánský
spisovatel svoji esej. Následovala prohlídka expozic muzea pro všechny, kteří měli zájem.
Prováděla je paní Zdenka Bakalářová. Při této příležitosti byla otevřena též místnost věnovaná pivovarnictví na Slánsku. Bylo zajištěno stylové občerstvení i pivo ze slánského
pivovaru Antoš. „Královsky Vás pohostíme, žízeň pivem uhasíme“, nabízel pivovar Antoš
své kvalitní pivo.
V sobotu 22. června 2013 jako již po několikáté se konal „Třebízský defektman“, který
se skládá z následujícího programu: 1) Přeplavání přes Třebízskou lagunu. Pokoří ji jen
ti, kdo mají dostatečně připravené plovací blány. 2) Jízda na kole – kdo dokáže přeplavat
třebízskou lagunu, čeká ho krutá a drsná jízda rozbahněnou třebízskou krajinou – asi 10
km. 3) Závěrečný sprinterský běh, na který si mohou troufnout jen ti nejlepší. Pro každého,
kdo přežije tento závod, je připravena památní medaile z kočičího zlata. Pro toho, kdo
nepřežije, nápis na pomník padlých. Vítězové si navíc odnesli poháry nesmírné hodnoty s
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logem závodu a ceny od mecenášů závodu. V tomto ročníku opět probíhalo měření hladiny
alkoholu před, po a během závodu. O umělecký zážitek se postarali věhlasní umělci –
místní kapely 3 META a něco z BANÁNů – no a samozřejmě DJ-Véna. Pan Škabrada
všechny „občerstvil hladce, zatočil na grilu třebízského kance“. Závod proběhl za příznivého
počasí a velkého zájmu diváků. Byl postaven stan před hospodou s občerstvením i gumové
hopsadlo pro děti. Všichni se dobře pobavili a užili si sobotního dne.
Martina Kropáčová ze Slaného a Jan Melounek z Neprobylic se nejen přestěhovali, ale
také koupili domek s dvorkem čp.49 se dvěma garážemi a zahradou a akci ukončili svatbou
7. června 2013 v 11.00 hod v nedostavěném gotickém chrámu v nedalekém Panenském
Týnci. V motorestu pana Jansy ve Třebízi oslavili svatbu svatební hostinou v krásně
vyzdobené restauraci.
Dne 26.6.2013 se konalo ve Třebízi veřejné zasedání obecního úřadu na sále OÚ
Třebíz od 18.00 hodin. Přítomno bylo 5 zastupitelů a 2 občané, Josef Jiřikovský a Ing.
Oldřich Štěpánek. Zastupiteli byl schvalován obecní rozpočet. Na čističku fekálií byla obcí
Třebíz poskytnuta ﬁnanční částka 2,000.000,-Kč. Obec má zústatek na účtu 1,600.000,Kč. Na dětský den investoval spolek Defekman částku 20.000,-Kč. Termín zahájení prací
na zapojení Třebíze do čističky v Hořešovicích se předpokládá koncem roku 2013, ale spíše
až v roce 2014. V současné době se provádí rozvody v obci Hořešovičky. Třebízská pouť
se v letošním roce nekonala pro velmi špatné počasí a program byl odvolán. Ztráta z této
akce je asi 20.000,-Kč
Majiteli domu čp. 72, (dříve dům Karla Fronce) jsou nyní manželé Kieseweterovi.
Při úpravách nádvoří a stěny směrem na Draha někdy koncem května a začátkem června
2013 byly objeveny 2 lidské kostry. Byla pozvána policie a následně archeologové, policie
kostry odvezla. Výsledek zatím není znám, informace budou případně doplněny.
Dne 27. června 2013 od 16.00 hodin se konal v Hotelu pod sluncem ve Třebízi poslechový i taneční dýchánek pro všechny, kteří mají rádi hudbu. K poslechu i k tanečkům hrál
Miloš Hora z Libovice. Sešlo se 9 občanů Třebíze a 41 lidí z okolních vesnic – z Kutrovic,
Kvílic, Plchova, Klobuk a Hořešoviček. Jedná se o akci velmi zdařilou, kterou organizuje
pí. Irena Beránková.
29.6.2013 se konala 1. pouťová slavnost v Zichovci. Po slavnostním zahájení následoval pestrý program (vystoupení Evy a Vaška, country kapela, zichovečtí heligonkáři,
Pivní olympiáda, taneční zábava.
Dne 25. července 2013 opět od 16.00 hodin se konala v Hotelu pod sluncem ve Třebízi
další poslechová a taneční sešlost. Účinkoval na harmoniku opět starosta obce Libovice
pan Miloš Hora. Sešlo se jako minulý měsíc kolem padesáti zájemců. Vstupné 30,-Kč
je rozumné a pokryje náklady na hudbu. Zpestřením je vždy tombola, do které donesou
ceny návštěvníci, a výsledek losování je vždy zábavný. Přišly jako posledně většinou páry z
okolních obcí Kutrovic, Kvílic, Plchova, Klobuk, Hořešovic i Hořešoviček. Byla to příjemná
zábava pro všechny přítomné.
V měsíci červenci byl prodán dům čp. 32, bývalý dům Petržilkových, kde kdysi
bydlela paní Jeřábková a před prodejí byl v majetku rodiny Švihlíkových z Prahy. Pro stálé
vydírání ze strany p. Fridricha z Pan. Týnce, který byl správcem usedlosti Petržilkových
čp. 12 a 80, se Švihlíkovi rozhodli dům 32 ve Třebízi prodat paní Janě Hodanové z Prahy.
Od dcer pana Fridricha koupili část stávajícího dvorečku za 130.000 Kč. Dřívější vlastník
objektu Ota Petržilka požadoval od Švihlíkových pouhých 5.000,-Kč. Nyní na úpravě
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domu a dvorku pracují již několik měsíců zaměstnanci kladenské stavební ﬁrmy.
V 32. týdnu roku 2013 proběhlo na Obecním úřadě ve Třebízi jednání mezi obcí a
zástupcem pošty ve věci rušení zdejšího poštovního úřadu. Jednání se zúčastnili všichni
zastupitelé a jednoznačně nesouhlasili s likvidací poštovního úřadu v obci Třebíz.Takové
podmínky, jaké nabízí obec za nájem poštovního úřadu, se asi v republice nenajdou. Roční
nájem činí pouhou 1Kč. Jednaní bylo odloženo na 3 roky.
ČT a organizace Grammedia natáčí třicetidílný seriál sledující osudy republiky od
roku 1920 do roku 1945. Filmovat se bude několik dní, zejména v čp. 1, jak exteriery
tak i v interieru. Započalo se s ﬁlmováním ve Třebízi 15.8.2013. Práce na seriálu budou
trvat celkem 4 roky, do Třebíze se ﬁlmaři při natáčení tohoto seriálu budou vracet ještě
mnohokrát.
V letošním roce se objevily na bývalém domě Čejkových čp. 7 velké poutače – „dům
na prodej“. Vlastníci Jan Čejka a jeho neteř, dcera Aleny Čejkové provdané Struhárikové
prodávají původní statek Čejkových. Usedlost čp. 11, dům po Baňkových, zůstává nadále
ve vlastnictví dcery Ivana Čejky, v rodině Hrdinových.
V měsící srpnu 2013 zastupitel Milan Bednár započal pracovat na úpravě dětského
hřiště na návsi vedle veřejných WC. Provedlo se odstranění původních stožárů veřejného
osvětlení a počal se celý areál připravpvat k oplocení. Vchod na dětské hřiště bude z ulice
proti domu čp. 21. Budou na stěnu bývalé mlékárny imstalovány tabule na kreslení dětmi
a další zařízení, houpačky, skluzavky atd. pro potěšení dětí.
31.8.2013 organizovalo Infocentrum Slaný akci „Do Třebíze na jarmark – památky
Slánska“. Celodenní pěší komentovaný výlet vedl přes Lidice, Královice, Neprobylice,
Kutrovice do Třebíze. Představení nových značených turistických tras, prohlídka dřevěných zvoniček a další. Ve Třebízi v tento den probíhal v areálu Národopisného muzea
jarmark, organizovaný Vlastivědným muzeem Slaný s řadou krámků, občerstvením, střílením z luku a jinými kratochvílemi pro malé i velké. Zajímavostí bylo ochutnávání tradiční
české kuchyně v čp.2. Povedená akce, příjemné počasí a dostatek návštěvníků.
Ve středu 27.9.2013 se konala veřejná schůze, jako vždy na sále OÚ Třebíz od 18.00
hodin. Zastupitelstvo v plném počtu pěti radních a 3 občané obce, Ing. Štěpánek, Jos.
Jiřikovský a přidal se i pan Švehla, který šel mimo jiné jen na pivo. Program schůze: 1)
Schválení rozpočtu - 2) Čištění rybníka - 3) Změna oken v MŠ Třebíz. Schválení rozpočtu je
záležitostí zastupitelů, takže to nebyl problém. Zastupitelé zajistí výběrové řízení na ﬁrmu,
která bude realizovat čištění rybníka v letošním roce v zimním období. Vypumpování
vody z rybníka zajistí místní hasiči. Ve školce budou doplněna plastová okna ve světlících.
Různé: Byla navýšena uvažovaná suma 35.000 Kč na úpravy dětského hřiště na celkovoou
sumu 105.000,-Kč. Byly nakoupeny některé atrakce a zajištěno celkové oplocení. Akci
zabezpečuje zastupitel Milan Bednár. Diskuse: Ing. Štěpánek upozornil na vychylující se
stromy na skále poblíž domu L. Horváta a potřebu jejich odstranění, aby nespadly do
místní cesty. J. Jiřikovský se tázal, kdy se bude pokračovat na kanalizaci fekálií, dále jak
daleko je územní plán v obci. Odpověď: kanalizace bude provedena pravděpodobně v roce
2015. Územní plán blokuje MěÚ Slaný, údajně referent pan Otta.
V pátek a sobotu 25.a 26.10. 2013 probíhaly v celé republice volby do poslanecké
sněmovny ČR. V Třebízi jako obvykle volby probíhaly na sále OÚ Třebíz a to ve stanovenou dobu v pátek od 14.00 hodin do 21.oo hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 13.oo hodin.
Volební komise se ve Třebízi dlouholetě téměř nemění: Ing.Kozáková, Václav Hájek, Ing.
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Bob, Jana Horvátová, dozor pan Jelínek z Kobylník. K volbě bylo celkem 23 stran a různých seskupení. Výsledky volby do poslanecké sněmovny v roce 2013 ve Třebízi: V obci
Třebíz bylo v den voleb 182 oprávněných voličů. Volit přišlo 134 občanů: ANO – 37 hlasů
KSČM – 26 hlasů ČSSD – 20 hlasů TOP 09 – 18 hlasů ODS – 18 hlasů Úsvit T. Okamury
– 6 hlasů Strana zelených – 3 hlasy Čs. strana pirátská – 2 hlasy Strana svob. Občanů –1
hlas.
V pátek 8. listopadu 2013 děti Vandy Jiřikovské (Zuzana Ciprová, Ondřej Tůma
a Tomáš Jiřikovský) zorganizovaly rodinnou oslavu na sále OÚ Třebíz k příležitosti 80.
narozenin. Přítomno bylo celkem 31 členů příbuzenstva. Víno zakoupeno ve vinařství
Chrámce, večeři a pivo zajistila hostinská pí. Škabradová. Oslava započala po 17.00 hod.
a ukončena v sobotu asi ve 3 hodiny. PhDr. Vanda Jiřikovská,CSc. je od října 2013, kdy
ukončila trvalý pobyt v Praze, občankou obce Třebíz, řadu let pracovala ve zdejším muzeu.
Hotel Pod sluncem hostil opět společnost lidí, kteří mají rádi hudbu na harmoniku.
Sešlo se více jak 50 účastníků z okolních obcí, ze Třebíze bylo 9 lidí. Byl to hezký večer,
který si všichni užili v pohodě. Můžeme děkovat Ireně a Pavlu Beránkovým, že se o tyto
akce starají.
29.11.2013 začali hasiči ve Třebízi čistit třebízský rybník od usazenin a bláta dle volebního plánu OÚ Třebíz. Tři dny za pomoci hasičské stříkačky pumpovali vodu z rybníka
až zůstala ve středu nádrže jen louže. Z tohoto zbytku vody vylovili ryby až 60 cm dlouhé
a uložili je u pana Škabrady do koupacího bazénu. Bylo tam asi 40 kusů ryb různé velikosti. Hasičii postavili u rybníka vypůjčený velký stan, který sloužil hasičům při práci jako
základna. Přípravné práce trvaly asi týden. Ve výběrovém řízení vybraná ﬁrma, Meška
ze Svaté u Zdic, začala 13. ledna 2014 za pomoci dvou bagrů a jednoho nákladního auta
Tatry s čištěním rybníka. Materiál z rybníka vozili k lesu na hnojiště starosty ing. Kozáka.
Během 3 až 4 dnů byl rybník vyčištěn. Potom nastane další práce, zednická oprava hrází
a navezení kamenné drti do přední části. Po ukončení těchto prací se začne opět rybník
napouštět vodou. Opravy hrází provádí zaměstnanci obce Vašek Fridrich a Pavel Bečvář
a další 2 pracovníci.
V sobotu 31.11.2013 uspořádali na sále OÚ pan Mundl a bratr starosty pan Kozák pro děti „Vánoční tvoření“. Děti se učily vyrábět vánoční věnce, svícínky, ozdoby na
stromeček a další. Dne 6.12.2013 se konala na sále OÚ Třebíz dětská Mikulášská besídka.
8.12.2013 se ve Třebízi objevila agentura, která si najmula Cífkův statek a pořádala
pro školy ze širokého okolí vánoční pořady. Asi po deset dní přijíždělo denně asi 8 i více
autobusů s dětmi ze škol. Děti (případně škola) platily vstupné 350 Kč za osobu a obdržely
dárečky na závěr a malé pohoštění. Na tuto akci byla i upoutávka v toulavé kameře České
televize.
Hotel po sluncem hostil 19.12.2013 milovníky country hudby. Sešlo se více jak 50
lidí, ze Třebíze, Hořešovic, Kvílic, Plchova a Klobuk. Bylo to hezké zakončení roku 2013.
Zemřel zdejší rodák Karel Bakalář ve středu 11. prosince 2013 ve věku 87 let. Byl
vyučen kominíkem, odešel ze Třebíze, když se oženil, a přestěhoval se do Mutějovic na
Rakovnicku, kde bydlel v ul. Boženy Němcové čp. 152. Ke Třebízi měl vždy hezký vztah
a snad nevynechal žádnou Třebízskou pouť, aby se sešel se svými vrstevníky a kamarády
z mládí. Poslední léta si jednou postěžoval, že jeho vrstevníci (ročník 1926) a pozdější již
ve Třebízi ani v okolí nežijí. Pohřeb měl v Rakovníku ve 12.45 hodin 17. prosince 2013.
Jeho mottem byly verše Jiřího Wolkera: „smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus
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života těžkého“.
Ve středu 18. prosince se konalo poslední veřejné zasedání OÚ Třebíz. Účastníci se
seznámili s úspěchy roku 2013, hlavně s přípravami na vyčištění rybníka. Občané čekají,
jestli bude v příštím roce splněn i poslední bod volebního programu – oprava pomníku
Václava Beneše Třebízského na skále. Schůze se zůčastnili jako obvykle- - Štěpánek, Jos.
Jiřikovský, Tomáš Jiřikovský a Václav Hájek. Dále přišli 3 lidé ze šenku, takže účast byla
proti jiným zasedáním slušná.
24.12.2013 se konalo již druhým rokem předpůlnoční setkání se zpěvem koled v kostelíku sv. Martina na návsi. Jako před rokem si ůčastníci přinesli hrnečky na svařák a čaj,
svíčku nebo lucernu na Betlémské světlo. Akci organizoval bratr starosty p. Kozák a pan
Mundl.
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Rok 2014
Zápis dětí do Mateřské školky ve Třebízi se konal 30. ledna 2014 a 31. ledna 2014
vždy od 8 do 16.00 hod.
Rozpočtový přehled za minulý rok 2013 sportoviště – 250.000,-Kč, rybník – čištění
atd. – 100.000,-Kč kanalizace – 250.000,-Kč, chodníky – 100.000,-Kč OÚ Třebíz – omítky
– 200.000,-Kč
Územní plán obce Třebíz byl vyvěšen na veřejné tabuli od 4.1.2014 do 4.2.2014.
Oznámení správního řízení. Majitel usedlosti čp. 73 sdělil, že ruší trvalý pobyt pro
Lukáše Hájka nar. 24.11.1993, neboť se více jak 2 roky v místě nezdržuje. Lukáš Hájek
je syn z prvého manželství paní Jelínkové. Nynější manžel Michal Jelínek je zaměstnán
v chromovně bývalého ČKD Slaný.
Myslivecká společnost Třebíz pořádala v hostinci u Drába dne 25. ledna 2014 Myslivecký ples. Vstupné 100,-Kč.
Hotel Pod sluncem ve Třebízi v úterý 28.1.2014 od 16.00 hod. za doprovodu hudby
pana Hory čekal na své příznivce jako každý měsíc, kdy paní Beránková organisuje pro
všechny zájemce takováto setkání. Vstupné lidské, 30.-Kč, občerstvení vzorné.
23. ledna 2014 napadlo prvně v letošním zimním období asi 15 mm sněhu. Pravé
zimní počasí se letos zdrželo. Po několika dnech sníh opět roztál a další zatím nepadal.
V dalších dnech bylo krásné, do poloviny března poměrně teplé počasí.
Poštovní úřad ve Třebízi pro nemoc paní poštmistrové byl od 14.2.2014 do 27.2.2014
zavřen a na poště se neúřadovalo. Bylo doporučeno v případě nutnosti zajet na poštovní
úřad do Slaného. Na poštovním úřadě ve Třebízi se opět začalo pracovat, když po mateřské
dovolené na své původní pracoviště přišla slečna Kvášová, po provdání paní Kopalová.
V osmém týdnu roku 2014 na vyčištěném rybníku pracovali Vašek Fridrich a Pavel
Bečvář a další 2 pracovníci na zednických opravách stěn rybníku. Opravovali omítáním
na ostro celé plochy stěn hráze. Na štěstí bylo stále příznivé počasí, přes den až plus 10
stupňů Celsia. Po dokončení těchto prací bylo třeba za pomoci mechanizace navézt na
kraj rybníka připravený drobný štěrk na zpevnění dna. Vašek Fridrich a Pavel Bečvář
dokončili podbetonování hrází tam, kde to bylo nutné. Do rybníka byla navezena jemná
drť v místech kraje rybníka, které je nejmělčí a vychází postupně do trávníku směrem
ke kostelíku. Obecně se odhadovalo, že naplnění rybníka může trvat 2 až 3 měsíce. Dne
5.3.2014 začalo napouštění rybníka vodou z kašny. Měřením u kašny jsem zjistil, že 1 litr
vody nateče za 3 minuty. Po přepočtu zjištěno, že při uvedeném příkonu nateče z kašny
do rybníka za 24 hod. 28.800 litrů vody -28.8 m3. Naplnění vody v rybníku až po přepad
vody do kanalizace 54 dnů x 28.8 m3 se rovná 1.440 m3.
V sedmém týdnu 2014 začali pracovníci ﬁrmy KOSSTA ze Třebíze čiistit cestu a
kácet dřeviny na cestě do Kvílic. Jedná se o úvoz pod Kvílickým lesíkem, zarostlý do
velké míry křovinami. Je to krásná cesta pro pěší, kterou můj bratr Jiří Jiřikovský se
svým synem před více jak dvaceti lety vyčistili a prořezali, aby bylo možné chodit touto
cestou do Kvílic, zejména na hřbitov. Před tímto vyčištěním byla cesta více než dvacet
let úmyslně ponechána v zarostlém stavu, pro místní myslivce. Pracovníci ﬁrmy Kossta
rozšířili prostor rokle, aby mohl být proveden výkop a položení vodovodního řádu ze
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Třebíze do Kvílic, dále snad do Kutrovic a do Neprobylic.
V osmém týdnu 2014 na pokyn vedení obce provedli Vašek Fridrich a Pavel Bečvář
i za pomoci dalších prořezání a odstranění porostů z náletů i jiných křovin i stromů na
stráni v okolí parku kolem pomníku Václava Beneše Třebízského. Většina prořezu byla
odvezena, na místě zůstaly křoviny určené ke spálení při pálení čarodějnic. Dalším úkolem
pro ně byla oprava jedné ze tří laviček u pomníku.
Dne 24.2.2014 se narodil malý Ondřej Frolík mamince Helence Škabradové nar. 5.1.
1993 a otci panu Frolíkovi nar. 11.3.1989. Rodiče s dítětem bydlí nyní v domě čp. 7
u Čejků. Dítě, malý Ondrášek, mělo při narození váhu 2.75 kg. Během jednoho týdne
překročil hmotnost 3 kg. Narodil se ve slánské porodnici a strávil v tomto zařízení pouhé
3 hodiny.
Dne 15.3.2014 se na sále OÚ Třebíz konal Ples hasičů (vstupné 100,-Kč, masky 50,Kč).V souvislosti s narozením vnuka paní hostinské-Škabradové, byl na plakátech šprýmový název „v hospodě u Helenky babičky“.
V hotelu Pod sluncem se konal 25.3.2014 od 16.00 hodin maškarní rej s tombolou a
hudbou pana Kopeckého. Vstupné 30,-Kč.
Smutná zpráva, ve čtvrtek 17.4.2014 zemřel dlouholetý starosta obce Třebíze Pavel
Beránek ve věku 74 let. Za jeho více jak 30 let starostování se Třebíz, celkem málo známá
obec, stala zajímavou vesnicí. Za uvedené období se změnilo a vybudovalo mnohé. Jako
starosta (tehdy předseda MNV) byl zvolen v roce 1966 a tímto zlomovým okamžikem se
obec Třebíz začala probouzet ze zakletí, které způsobilo předchozí vedení obce. Obecní
úřad byl tehdy v domě pana Jiřího Bakaláře a současně tam byla knihovna i poštovní úřad.
Prvním krokem P. Beránka bylo odkoupení bývalé hospody pana Jaroslava Kolmana, kde
vznikl nový prostor pro MNV, dnes OÚ Třebíz, prostor pro knihovnu, poštovní úřad
včetně telefonní ústředny, promítací kabina pro promítání ﬁlmů, upraven výčep hostince,
WC a potřebné zařízení. V roce 1969 se zasloužil o vznik budoucího Národopisného muzea.
Nejprve byl opravena zpustošená usedlost čp.1, později čp.2, následoval objekt čp.4, dále
čp. 10, domeček čp. 63 a 62 a poslední čp.32. Dále byla postavena v akci „Z“ čerpací
stanice Benziny, objekty motorestu, nyní v držení p. Jansy a ing. Štrose. Byla postavena
budova mateřské školky. Upraven prostor návsi podle ing. Marečka a zušlechtěna zeleň,
přemístěn pomník padlých a v neposlední řadě došlo ke generální opravě kostelíka, který
je dominantou obce. Především to byl člověk, který stmelil obec a občané začali opět
věřit v dobré sousedské vztahy. V jeho době pracovalo v místním hospodářství, které
bylo zařízením obce, až 17 řemeslníků – důchodců z obce a okolí. Stavební práce řídil
starý pan stavitel Jan Nedvěd ze Zlonic, veškeré ﬁnanční dotace poskytoval obci Krajský
úřad, z oddělení památkové péče, které vedla PhDr. Zora Dvořáková. Byla to šťastná
doba obnovy obce a spolupráce jak s nadřízenými složkami, tak z místním JZD. Díky
prozíravému přístupu starosty i radních vznikl krásný areál Národopisného muzea a řada
dalších zařízení, která umožnila občanům Třebíze dobrý život na vesnici. Obec se stala
díky předchozí činnosti vedení a starosty památkovou rezervací, kterou navštěvují stovky
návštěvníků. Z doby, o které se zmiňujeme, zůstává jen akce Třebízská pouť, která se sice
na jiné úrovni dodržuje dodnes. Hřiště na odbíjenou a další prostor za mateřskou školkou
byl v restituci vrácen původnímu majiteli. Málokterý starosta zajistil pro obec tolik, jako
Pavel Beránek. Nezbývá mu na jeho poslední cestě jen poděkovat.
Dne 22.4.2014 byl od 8.oo hod do 16.oo hodin vypnut elektrický proud – revize
transformátoru za bývalým Rözslerovic domem ve Třebízi. Byla to zdařilá akce, kterou
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zajistilo vedení obce.
Dne 3.5.2014 proběhl ve Třebízi sběr nebezpečného odpadu. Byl připraven kontejner
na tento odpad celkem 4 hodiny.
Od 1.4.2014 bydlí v bývalém domě pana Mrnky čp. 76 Vladimír Mesároš, pocházející
z Písku. Je chovatelem dvou krásných jezdeckých koní, které má ve výběhu za domem,
nebo na pastvině za motorestem Josefa Jansy. Dům a okolí domu uklidil, zrušil různé
přístavky a dle plánu bude dům upravovat k trvalému bydlení. V současnosti bydlí v domě
Podolských, dnes snad již majetku Kozákových.
Rybník na návsi byl naplněn vodou za 54 dnů. Denně, za 24 hodin dle aproximativního měření nateklo 28.8 m3 vody- celkem za 54 dnů se naplnil rybník 1.440 m3 vody.
V měsíci dubnu se odstěhovala ze Třebíze z domu čp. 77 (vedle domu V. Víta)
rodina Petříkova do Slaného. Pan Petřík – výborný pokrývač. V domě od této doby bydlí
manželé Klusovi.
V pátek 23.5,2014 byl dovezen beton na taneční parket pod skalou a provedena
jeho oprava. Za obec zde pracoval Vašek Fridrich, Pavel Bečvář a ještě jeden brigádník.
Investice OÚ Třebíz.
Volby do Evropského parlamentu se konaly dne 23. a 24. května 2014. Složení volební
komise bylo jako obvykle: Ing. Kozáková, Václav Hájek, ing. Bob, Jana Horvátová, za
okrskovou komisi M. Jelínek z Kobylník. Voleb se zúčastnilo ve Třebízi pouze 37 voličů z
celkového počtu 187. Výsledky voleb a hlasování ve Třebízi: NE Bruselu – 1 hlas, KDU
ČSL – 4 hlasy, TOP 09 a starostové – 14 hlasů, Liberálně ekol. strana – 1 hlas, KSČM –
1 hlas, ČSSD – 3 hlasy, ANO 2011 – 9 hlasů, ODS –4 hlasy.
V domě čp. 18 vedle rodného domku V.B. Třebízského nyní bydlí nový majitel pan
ing. Vladimír Pokorný. Staví novou hradební zeď z tvárnic, v horní části místo drátěnky
použil dřevěný plot mezi zahradou Jiřikovských a jeho pozemkem.
Třebízská pouť se konala o týden dříve, než by měla, 7. a 8. června 2014. Zřejmě
termín určují komedianti. Program: sobota 7. června
Pod skálou se vystřídaly kapely Lounská třináctka, Kaštanka, Parťáci, Třetí Meta.
Při večerní zábavě hrála skupina Žlutej Pluto pes. neděle 8. června Folklorní program
předvedla Třebenická sluníčka a Dračí dechovka pod skálou hráli Banáni s hostem Martinem Maxou, následovalo divadlo pro hodné i zlobivé děti Mazec, Kladenská heligonka
řízená S. Weisem a rocková kapela Spadla klec. Národopisné muzeum ve Třebízi připravilo
mimo stálých expozic výstavu Zapomenuté řemeslo, bednáři.
V letošním roce si obec připomněla 130. výročí úmrtí Václava Beneše Třebízského,
narozeného v Třebízi čp. 19, vlasteneckého spisovatele, buditele, katolického kněze. Narodil se 27. února 1849 a zemřel v Mariánských Lázních 20. června 1884. Věnec jako vzpomínku na rodný dům Třebízského dali zástupci Klecan, kteří na našeho rodáka vzpomínají
s úctou.
V sobotu dne 21.6.2014 se konala ve Třebízi akce DEFEKTMAN, zábavný den
s občerstvením a různými závody, také přes třebízskou lagunu jako každoročně. Akce
povedená pro radost dětí i dospělých.
OÚ Třebíz 13.8.2014 vyhláškou upozornil občany, kteří doposud svou vodovodní
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přípojku neosadili vodoměrem, že je potřeba urychleně tyto přípojky zprovoznit. Jinak
společnost provozující vodovodní řád (Severočeské vodovody) odpojí vodoměrem neosazené přípojky. Obec seznámila občany se záměrem pronajmout majetek obce. Jednalo
by se o nájem nemovité kulturní památky – objekt čp. 20 o celkové výměře 142 m2,
na st. parcele č. 30/3 k.u. Třebíz, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití bydlení.
Připomínky a podněty k tomuto záměru obce do 31.8.20014. Třebíz 6.8.2014.
V neděli 10. srpna 2014 uspořádal pan Škabrada, Petr Eleš a Lukáš Zuzik u Třebízského rybníka celodenní akci chytání ryb. Akce byla hojně navštívena včetně občerstvení,
snad všechna mládež ze Třebíze v ten den byla shromážděna u rybníka. Všem pořadatelům
patří poděkování.
25.8.2014 byla vyvěšena vyhláška OÚ Třebíz o volbách do zastupitelstva. Budou se
konat na sále OÚ Třebíz čp.57, ve dnech 10. a 11. října 2014.
17.9.2014 ve středu se konalo zasedání obecního zastupitelstva. Program: 1) informace o kontrole výkonu samostatné působnosti ze dne 24.6.2014 2) Náprava opatření dle
doporučení protokolu o kontrole č.j. MV-68004-3/OK -2014 3) Nájemní smlouva čp. 20 na
st.p. 30/3 v k.ú. Třebíz. 4) Úprava rozpočtu III. 5) Diskuse-závěr Zúčastnilo se 6 zastupitelů a 30 občanů. V diskusi byla projednávány záležitosti mateřské školky, hradební zdi
ve školce a výpověď ředitelky školky. Dále chodníky v obci a další. Dne 23. září 2014 od
16.00 hodin se konalo v hotelu POD SLUNCEM setkání všech zájemců o dobrou hudbu
Fandy a Fanouška. Vstupné obvyklé -30.-Kč.
V pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí.
Ve Třebízi se volilo 5 členů. Nezávislí- vylosováno č.1 1 ing. Kozák, 41 let, soukromý
zemědělec, bez politické příslušnosti 2 Milan Bednár, 44 let, soukromý podnikatel 3 Jiří
Novák, 40 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti 4 4 Gabriela Zábranská,
35 let, nezaměstnaná, bez politické příslušnosti 5 Petr Eleš, 29 let, voják z povolání,
bez politické příslušnosti 6 Ondřej Frolík, 25 let, elektrikář, bez politické příslušnosti
Vylosováno číslo : 2 Milan Škabrada, 48 let, automechanik ,Třebíz, bez politické příslšnosti
Vylosováno číslo: 3 ing.Tomáš Jiřikovský, 37 let, zeměměřič, bez politické příslušnosti. Ve
volbě do zastupitelstva obce Třebíz po sečtení hlasů stav následující: 1 ing. Kozák obdržel
64 hlasů 2 Milan Bednár obdržel 89 hlasů 3 Jiří Novák 82 hlasů 4 Gabriela Zábranská
obdržela 54 hlasů 5 Petr Eleš 52 hlasů 6 Ondřej Frolík obdržel 72 hlasů vylosované číslo
2 – Milan Škabrada obdržel 88 hlasů vylosované číslo 3, ing Tomáš Jiřikovský obdržel
101 hlasů. Do obecního zastupitelstva ve Třebízi po potvrzení registračního úřadu pí.
Petrou Budilovou a Českým statistickým úřadem Alenou Ježkovou zvoleni následující
občané: Ing. Ladislav Kozák, Milan Bednár, Jiří Novák, Gabriela Zábranská, ing.Tomáš
Jiřikovský.
Ve středu 5.11.2014 se konala veřejná schůze občanů Třebíze. Představili se nově
zvolení zástupci Obecního úřadu ve Třebízi. Schůze se konala na sále OÚ Třebíz a překvapením byla velká účast občanů obce. Dostavilo se více jak 50 lidí. Po představení
zastupitelstva ve složení: ing. Lad. Kozák – starosta, Milan Bednár – tajemník, Jiří Novák, Gabriela Zábranská, ing. Tomáš Jiřikovský se rozběhla živá diskuse na všechna možná
témata. Informace o budoucím programu přednesl ing. Kozák. Závěr schůze ve 20.30 hodin.
Do Třebíze se často rád vrací Stanislav Rubeš, v obci známý více jako Sláva Krupka.
Je to vrstevník Vaška Víta, Karla Bakaláře, Míly Hrdličky, Míry Hájka. Sláva se narodil
7.5.1927 ve Třebízi čp. 79, vyučil se zedníkem a absolvoval stavební průmyslovku. Při
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základní vojenské službě se dal přesvědčit a stal se po absolvování vojenské školy důstojníkem z povolání. Svoji dráhu spojaře ukončil jako major Československé armády. Jeho
manželka Jarka rozená Novotná byla moji spolužačkou na měšťance v Klobukách. Sláva
bydlí v Žatci – Podměstí 2160 . Mají dvě dcery a Jarka před 8 lety zemřela. Sláva se ve
Třebízi věnuje především úpravě okolí pomníku Václava Beneše Třebízského, a vzpomíná
na mládí, jaké to bylo ve Třebízi krásné. Jezdí každý měsíc na sedánky paní Beránkové
v areálu u p. Hanzlíka.
Zajímavá byla svatba Jiřího Brožíka nar. 26.6.1984 ve Třebízi, pravnuka Václava
Fronce, dlouholetého kronikáře obce Třebíz, s Alenou Linhartovou nar. 5.2.1986 z Klobuk.
Svatba se konala v nedostavěném chrámu v Panenském Týnci 14.6.2014.
Druhá svatba proběhla v Muzeu ve Třebízi ve 12.00 hodin dne 28.6.2014. Oddáni
byli Helenka Škabradová nar. 5.1.1993 s Ondřejem Frolikem nar.11.3.1989 ze Třebíze.
Svatební hostinu měli v zařízení pana Hanzlíka v jeho hotelu ve Třebízi. Další svatba
proběhla dne 15.11.2014, Pavlína Justová si vzala za manžela Davida Uríka.
Dlouholetý kronikář obce do roku 2005, Václav Hájek se dne 11.8.2014 dožívá 80
roků ve zdraví a duševní pohodě. Neúnavný zahrádkář, kterého však už zahradničení
unavuje.
V minulých letech odkoupil dům čp. 79 pana Krupky, později paní Mikulcové pan
ŠVEHLA s rodinou. Po dvouleté rekonstrukci zde vytvořil krásný dům zasazený v pěkném prostředí. Pan Švehla je zaměstnancem stavební ﬁrmy ing. Štrose (ﬁrma se nachází
v bývalé Papírnikových zahradě).
Přes silnici naproti domu Švehlových se nachází bývalý dům Mrnkových čp. 76.
Dům dlouho neobsazený trochu chátral. Po letech koupil dům se zahradou a dvorem pan
Mesároš – pocházející z Lotouše a přechodně bydlící v čp. 23 u „Podolských“ nyní ve
vlastnictví rodiny Kozákových. Pan Mesároš přistavěl k domu sociální zařízení a provedl
celkovou modernizaci objektu. Je to pilný a schopný člověk, mimo těchto prací jsou jeho
láskou koně. Vlastní 2 krásné jezdecké koně. Jeho partnerkou je Jana Přikrylová.
V novém domě naproti pana Chlouby čp. 88 bydlí pan Brož s rodinou. Pozemek
koupil od rodiny Jiřího Bakaláře a vytvořil zde krásné prostředí. Naproti v ulici v domě
čp. 77 po panu Petříkovi nyní bydlí Lenka Klustová s manželem. V ulici směr na Draha dále
bydlí v domě čp. 89 pan Hartman a pí. Marková. Na protilehlé straně je postaven nový dům
pana Kozáka, bratra starosty. Proti domu pana Kozáka stojí novostavba profesinálního
hudebníka pana Černého. V čp. 49 bydlel pan Zvonař, později Olič a nyní zde bydlí manželé
Melounkovi 2 roky. Dům čp. 50, kde bydlel pan Kašpárek, před ním rodina Stuchlých, je
nyní ve vlastnictví paní JUDr. Michálkové z Prahy jako rekreační objekt.
Dne 5.12.2014 pořádal obecní úřad ve Třebízi na sále Obecního úřadu od 17.00
hodin Mikulášskou nadílku pro dorůstající Třebízáky a Třebízačky, “kde čerti z pod skály
každoročně straší a slyší brečení, slibování a přísahání. Čerti celý rok pečlivě sledovali a
poslouchali a udělali si poznámky do speciální čertovské knihy”. Akce byla velmi zdařilá
a plný sál rodičů a dětí, všichni si užili s Mikulášem, andělem, a se třemi čerty, kteří byli
velmi přísní a strašně ošklivě strašidelní. Akce byla pěkná a potěšila nejen děti, ale i rodiče
a všechny přítomné. Plný sál tímto děkuje pořadatelům.
čp.12 a 80, statek po rodině Petržílkových Dům s dvojčíslím 12 a 80 je objekt
památkově chráněný, původními vlastníky byli manželé Petržílkovi. V době socializace
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o objekt a majetek přišli a obhospodařoval vše spolu s objekty rodiny Čejkových Státní
statek Zlonice, hospodářství Kobylníky. Správcem této oblasti byly Kobylníky, správce
pan Vajgl z Klobuk. Jeho hospodaření bylo prazvláštní. V Petržilkovic statku byly chlévy
a konírna postaveny z krásných pískovcových kvádrů, pečlivě opracovaných. Jmenovaný
správce nechal rozebrat tyto krásné objekty a pískovcový stavební materiál prodával na
Slovensko. Zůstala jen poškozená budova obytné části č. 80 a číslo 12, stará původní
stavba silně chátrala. Památkáři se začali zajímat o objekt až v 80. letech, kdy byl silně
zdevastován. Syn manželů Petržilkových takto zpustlý objekt prodal kolem roku 2005 asi
za 600.000,- Kč po úmrtí paní Petržilkové dcerám pana Fridricha z Panenského Týnce.
Obě dcery jsou právničky, jedna působí na Ůstecku a druhá ve východních Čechách.
V říjnu 2013 byl tento objekt po mnohé devastaci prodán nadšenci, ﬁnančně založenému
včelaři. Ale cena objektu po devastaci po Fridrichových byla přes milion Kč. V srpnu 2013
se stal novým vlastníkem objektu čp. 12 a 80 pan Ciml, ﬁrma CIML s.r.o. Praha.
Usedlost čp. 2 ve Třebízi je v majetku MěÚ Slaný, který nechal opravit a na hlavní
budově vyměnit celou krytinu opět taškami bobrovkami.
V říjnu 2014 došlo ke změně vlastníků objektu č.7. Bývalý statek manželů Čejkových
koupil pan Jan KORSELT z Prahy. V tomto objektu bydlí asi 4 rodiny nebo manželské
páry, ale ani na obecním úřadě Třebíz nevědí, kdo v domě bydlí.
Jiří Novák slavil svoje 40-té narozeniny ve společnosti v areálu pod skalou, a příslušnou hudbou. Jiří Novák se přiženil do Třebíze – pochází z Královic. Jeho manželka
je Alena Pokorná ze Třebíze. Upravil dům čp.42 v pěkný domeček a je to šikovný občan
Třebíze a mimo jiné i člen zastupitelstva obce.
V sobotu 13. září 2014 uspořádán DĚTSKÝ DEN, kde mimo jinou zábavu před
OU Třebíz pan Škabrada zorganizoval lovení ryb ve třebízském rybníku. Rybník obležen
malými rybáři a ten den se velká část mládeže ve Třebízi věnovala této činnosti.
23. září 2014 setkání dobrých lidiček v hotelu Pod sluncem ve Třebízi od 16.00 hod.
Hudba Fanda a Fanoušek – vstupné obvyklé 30,-Kč.
21. října 2014 od 16.00 hodin v hotelu pd sluncem ve TŘEBÍZI se konala taneční
zábava. Hudba Fanda a Fanoušek. Úspěšná akce. Vstupné jako obvykle 30 Kč.
Ve středu 17.12. 2014 od 18.00 hodin se konala veřejná schůze Obecního úřadu.
Schůzi řídil starosta ing. Kozák. Přítomní radní: Bednár, Novák, Ing. Jiřikovský, Zábranská a pokladní a účetní P. Beránková-Šreková. Na sále dále přítomno 15 občanů obce.
Program schůze: Rozpočet na rok 2015 Věcné břemeno ( napojení fekálii do stř. Hořešovice) Vedením Mateřské školky ve Třebízi byla pověřená paní Vykouková, na konkurz
se přihlásilo 7 zájemců. Vybrána Mgr. Rulíková Tereza s nástupem do funkce 10. ledna
2015. Trafo v zahrádkách je v majetku obce Třebíz, jak objekt, tak i pozemek. Rozvodné
závody žádají obec o převedení do vlastnictví RZ ČEZ bezúplatně – zatím v jednání.
Ve dnech 8. – 18. prosince v areálu Národopisného muzea ve Třebízi pořádala agentura pozvaná vedením muzea vánoční programy pro děti ze základních škol. Denně programy absolvovalo 240 dětí. Za každé dítě rodiče platili 350,- Kč. Bohužel obec nemá z této
akce žádný ﬁn. přínos, je to prapodivně domluveno. Chybí zde dohoda mezi Vlastivědným
muzeem Slaný a obcí Třebíz.
Dne 24.12.2014 se konala v Třebízském kostelíku půlnoční sešlost občanů s hudbou
profesionálního hudebníka ze Třebíze, který jako každý rok hrál na trubku. Kostelík slav42

nostně nasvícen svíčkami a bylo k disposici Betlémské světlo, od něhož si zájemci připálili
donesené lampičky. Na uvítanou si mohl každý návštěvník do přinesené nádoby natočit
teplé červené víno. Přišlo více jak 80 občanů, atmosféra byla slavnostní. Zahájení provedl
pan Mundl a organisačně spolupracoval bratr starosty Kozáka a jeho žena.
Silvestr 2014 se slavil v restauraci a koštovně u Vodníka ve Třebízi 31.12.2014 od
19.00 hodin s programem do 02.00 hodin. Hudba DJ Michal Ječmínek. Připraven raut.
Neomezená konzumace piva, vína, lihovin z výrobny Prima ovocná palírna. Cena pro
osobu 590,-Kč.
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Rok 2015
Dne 10. ledna 2015 nastoupila do MŠ Třebíz nová ředitelka paní Mgr. Rulíšková.
V roce 2015 majitel objektu čp.2 ve Třebízi- MěÚ Slaný zajistil výměnu krovů na
chlévech a pokrytí novou krytinou, taškami bobrovkami.
Usedlost čp. 11 byla nakonec v roce 2015 Janem Čejkou a dcerou Aleny Čejkové,
paní Struhárikovou, prodána.
V pátek dne 16.1.2015 se konal HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES na sále Obecního
úřadu. Vstupné masky 50,-Kč, ostatní 100,-Kč. Speciální hudba, varhany a zpěvačka.
Zábava dobrá, účast obvyklá.. Akce se vydařila.
V únoru dne 24.2.2015 v hotelu pod sluncem ve Třebízi opět setkání dobrých lidiček
od 16.00 hodin k posezení případně tanci. Hudba COUNTRY A-TAK.
Miroslav VALSA – bytem Třebíz 17 – zemřel doma 10.2.2015 ve věku 57 roků. Milan
Valsa pracoval do věku 40 let jako řidič a dělník ve stavební ﬁrmě na Kladně. V tomto
roce jej postihla zdravotní nehoda, ranila jej mrtvice a částečně ochrnul. Byl 3 měsíce
v nemocnici na Kladně a poté obdržel invalidní důchod. Trvale byl částečně ochrnut
na pravou nohu a ruku. Pílí a cvičením se jeho stav tak vylepšil, že pracoval i s tímto
omezením na zahradě a rád denně chodil na velké procházky za použití jedné hole. Milan
se narodil v Chomutově 26.04.1957. Byl ženat s Ivanou roz. Jiřikovskou a měli spolu 3 děti.
Nejstarší Alenku, Míru a Lukáše. Od doby, co byl invalida, staral se o vše, co souviselo
s rodinou v mezích možností. Zemřel po velmi krátké nemoci doma v rodině. Úmrtní list
2015/str.20/č.1 vydán MěÚ Slaný.
14.3.2015 jsem se dožil 80 let života. Obecní úřad ve Třebízi mi připomněl můj věk
dárkovým balíčkem a krásnou knihou Česká republika, obsahující informace o všech obcích
ve státě. Docela mě potěšilo přání radní, dcery Václava Zábranského. Josef Jiřikovský
Třebíz 39.
Ve středu 25.3.2015 se konala veřejná schůze OÚ Třebíz. Na schůzi bylo přítomno 17
občanů obce. Předmětem jednání: 1) Zápis dětí do MŠ Třebíz 2) Podání žádosti o dotaci
na údržbu čp.1. Dotace může pokrýt 95% nákladů, 5 % hradí vlastník, tedy obec. 3)
Vypracována kritera pro přijímání dětí do MŠ Třebíz. Zpracováno ředitelkou školky a
předsedou OÚ a schváleno zastupitelstvem obce. 4) Byla vydána vyhláška OÚ Třebíz
č. 1/2015 o nakládání s odpady v obci. 5) Bylo vydáno výběrové řízení na ﬁrmu, která
provede kanalizaci fekálii obce. 2,5 měsíce musí být vyhláška zveřejněna ( do června 2015
) a potom teprve vyhodnocena. Schůze ukončena v 19,35 hodin.
Dne 21.4.2015v Hotelu pod sluncem proběhlo setkání zájemců o hudbu a občerstvení
od 16 – 20 hodin. Hudba F +F , obvyklá tombola, kterou si účastníci zásobují ze svých
zdrojů, dobrá nálada a 35 přítomných si spokojeně užili posezení. Vstupné lidové, 30 Kč.
Děkují všichni účastníci pí. Beránkové.
Dne 10.5.2015 zemřel Jaroslav Polanecký, narozen v roce 1939 ve Třebízi jako druhé
dítě rodiny Antonína a Emilie Polaneckých. Pan Antonín Polanecký byl sedlář a svoji
činnost provozoval ve Třebízi, kde byla v hospodářstvích spousta tažných zvířat. Měl
ještě další sourozence, Františka, Václava a čtvrtý jejich sourozenec byl hodinář,který
celý dospělý život trávil v Motyčíně. Jaroslav Polanecký byl vyučen cestářskému řemeslu
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a když se oženil, odstěhoval se do Strádonic nad Ohří, kde celý život působil. Jeho starší
bratr Antonín, ročník 1935 zemřel již před 15ti léty, žil ve Slaném. Žije ještě jejich sestra
Miluška, vdaná v Řisutech a je již řadu roků také vdova.
26.5.2015 v 16.00 hodin Hotel pod sluncem- hudba pan Jaromír Hora, tombola a
další- pozvání na líbání pod třešničkou a dále povzbuzení tancem. Úspěšná akce.
23. – 24. května 2015 se konala již 40. Třebízská pouť. Program: Sobota – areál
pod skalou hudební program: Lounská 13 Mil. Rejhy, Kaštanka, Kladenská heligonka,
M3TA – místní roková skupina - Thorax – skupina historického šermu - Večer pouťová
zábava – hraje TYP -pořáda Hbc Defekt Třebíz Neděle 24.května 9.00 hod. Kaple sv.
Martina – Komorní koncert – P. Kociánová, L., K. Tesaříkovi, Z. Honců -10.30 hod Deﬁlé
průvod mažoretek obcí - KS Štětí Areál pod skalou Severočeská harmonie Štětí Třebenická
sluníčka, folklorní program program Květovanka Mazec – divadlo pro hodné i zlobivé děti
Banáni – písničky na závěr Cífkův statek 10.00 hod Dvořačka – dechová hudba ze Slaného
13.00 hod Jarošovci – soubor lidových písní z Mělníka – 15.00 hod Dračí dechovka- folklor
Národopisné muzeum připravilo kromě stálých expozic výstavu bednářství, výstavu židlí
a ukázky zapomenutých řemesel, paličkování, háčkování, loutkové divadlo, atd.
V sobotu 6. června 2015 v 10.00 hodin přijel na pozvání zastupitele ing. T. Jiřikovského do Třebíze akademický sochař Jarmil Plachý na prohlídku piety ve skále, aby
posoudil, zda je možné pietu restaurovat. Současně prohlédl pomník našeho rodáka, spisovatele V.B. Třebízského k případnému konzervování a opravě. Jednal rovněž se starostou
ing, L. Kozákem a přislíbil, že pošle na adresu T. Jiřikovského rozpočet k provedení restaurátorských prací.
Čas se navršil a opět se konal nejnáročnější závod sezony – Třebízský defektman a to
v sobotu 13.června 2015. Závod se skládal z jízdy na kole nejdrsnější Třebízskou krajinou10 km, následoval maratonský běh, vytrvalostní plavání přes Třebízskou lagunu. Vítězové
obdrželi památní medaile a zápis na úřední desce a odnesli si poháry s logem závodu.
Vystoupila cikánská tlupa s koníky a žalářník se psíky. K poslechu hrála skupina Digital
Bananas a DJ Véna. Prase griloval pan Milan Škabrada a pan Luďa. Počasí bylo slunečné,
až k večeru trochu sprchlo. Nálada výborná a účast vynikající.V hlavním závodě v plavbě
přes lagunu se zůčastnilo 40 závodníků a řada jednotlivců následně. Povedená akce a
pěkný den.
V Hotelu pod sluncem ve Třebízi dne 23. června 2015 od 16.00 hodin proběhla sešlost
všech, kteří mají rádi COUNTRY hudbu a společenské posezení. Přišla spousta lidí nejen
ze Třebíze, ale také z Kvílic, Kutrovic, Plchova, Hořešoviček, Klobuk, celkem kolem 50
přítomných. Vstupné 30,-Kč, tombola. Příjemné prostředí, dobrá obsluha i dobrá zábava.
V sobotu 27.června 2013 proběhla ve Třebízi slavnostní svatební hostina ve vyzdobeném hostinci pana Jansy. Kolem dvanácté hodiny přijížděl ozdobený kočár s nevěstou
a ženichem, tažený koňmi a za ním 9 osobních ozdobených aut. Vdávala se vnučka pana
Jansy, Simona Prokopová, a ženich pan Tomáš Kopecký ze Zlonic. Večerní program byl
velkolepý, hudba, půlnoční odpálení raket a další světelné efekty.
Během měsíce června 2015 odkoupil pan Tomáš Brožík sousední dům čp. 67 ve
Třebízi, původně dům Stuchlých, později Kolmanových a nakonec manželů ing. Finka ze
Slaného pro svoji rozrůstající se rodinu. Z pohledu pana Brožíka je to výhodný nákup.
O tento dům měli zájem i další občané ze Třebíze, zejména z bytovek.
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Zastupitelé obce dali vypracovat strategický plán obce Třebíze v červnu 2015, skupinou Přemyslovské Čechy. Je to koncepční dokument, který v analytické části rekapituluje
současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje.
V strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let, a
stanoví problémové okruhy a projektové změny.
28.července 2015 v 16 hod. se opět při muzice v hotelu u Slunce sešlo kolem 50ti
návštěvníků. Ze Třebíze přítomno 8 lidí, ostatní návštěvníci s Plchova, Kvílic, Kutrovic,
Hořešovic, Hořešoviček a Klobuk. 1. srpna 2015 zorganizoval pan Škabrada opět zábavu
pro mládež u rybníka. ve Konalo se sportovní klání v chytání ryb na lovecký prut. Přítomno
bylo 33 dětských účastníků.
V sobotu 1. srpna 2015 uspořádala hudební skupina META Třebíz taneční zábavu
pro mládež a děti pod názvem „ Let’s Go Fest Třebíz„ , kterého se účastnilo 5 kapel.
Začátek ve 14.00 hod, ukončeno 23.00 hod. Akce byla úspěšná a hojně navštívena.
Od 20 července do 13.srpna 2015 byli strašná vedra a sucho, až nebezpečné na vznik
požárů. Ze 13. na 14. srpna v noci vítr strašidelně silný. V sobotu 15.8.2015 se konečně
ochladilo a začalo pršet. Rovněž v neděli 16.8.2015 pršelo – střídavě silně a slaběji. Celkově
se ochladilo na 23 stupňů a najednou je velmi příjemné a čisté ovzduší. Dnes je pondělí
17.8.2015 a stále poprchává a je velmi příjemné počasí. Deﬁcit vody byl již značný. Snad
toto počasí se vrátí do normálu.
V pátek 28. srpna 2015 – uspořádán dětská den na závěr prázdnin letošního roku.
Organizátorem akce byla společnost DEFEKTMAN, akce potěšila děti školou povinné
i předškolní.
Sobota 29.8.2015 se konal Staročeský jarmark v Národopisném muzeu. Pořadatelem bylo Královské město Slaný, PATRIA- společnost pro ochranu kulturního dědictví,Vlastivědné muzeum ve Slaném, Národopisné muzeum Třebíz. Tato akce přinesla
zábavu nejen pro děti, které si přišly na své při lukostřelbě a jiných historických zábavách.Všichni se bavili při hudbě, předvádění řemesel, husitského ležení, prohlídkou různých výrobků,které si mohli také zakoupit, ochutnávali pochoutky tradiční kuchyně. Od
časného rána až do odpoledne přijížděly desítky aut s dospělými i dětmi. Počasí bylo
příjemné a potěšilo i pivaře a fajnšmekry v kiosku v čp. 2.
Ve čtvrtek 27.8.2015 ve věku 60 let zemřela po krátké nemoci paní Františka Zábranská, rozená Drugdová. Rozloučení s paní Zábranskou bylo v pondělí 31.8.2015 v 11.00
hodin ve smuteční obřadní síni ve Slaném. Pohřebního aktu se zúčastnilo více jak 200 lidí
ze Třebíze i okolí společně s pozůstalými (Václav, manžel, dcera Marcela s manželem
Láďou, dcera Lenka s přítelem Pepou, dcera Gábina s přítelem Luďkem, vnoučata Jiřík,
Mareček, Štěpánka, Natálka, Valentýnka, Majdalenka a pravnuk Kryšpínek). Veršík v záhlaví: Od života pro sebe nic jsi nežádala, vše jen pro své děti a rodinu, své zlaté srdce
celé jsi nám dala, věčný klid dejž Bůh Ti v odměnu.
16.9.2015 Veřejná schůze na sále OÚ Třebíz od 18.00 hodin. Přítomno 20 občanů
a 5 členů zastupitelstva. V programu schválení rozpočtu, informace o smlouvě mezi OÚ
Třebíz a MěÚ Slaný, zvýšení poplatku z přestupku ze stávajících 500,-Kč na 1000,-Kč,
odstupném odcházející ředitelce MŠ Třebíz. Po jejím odchodu v MŠ chybí pedagog. Dále
informace o příjmech a vydání OÚ Třebíz, o zakoupení gumového skákacího hradu pro
děti. Na dětské hřiště bylo uvolněno 50.000,-Kč. Hřiště bude zřejmě v prostoru zaniklých
zahrádek vedle MŠ Třebíz. Kanalizaci fekálních odpadů v obci s napojením do čističky
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v Hořešovicích podle původního projektu vysoutěžila ﬁrma FIMOREK se zárukou 60ti
měsíců. K realizaci dojde během roku 2016.
Dne29. Září 2015 v 16.00 hod. se konalo v HOTELU pod sluncem další společenské
setkání. Hudba COUNTRY A-TAK, tombola, vstupné 30,-Kč. Akce se zúčastnilo kolem
50 návštěvníků, zejména z Hořešovic, Hořešoviček, Kvílic, Plchova, Kutrovic i několik lidí
z Klobuk. Příjemné posezení hlavně pro starší občany, kteří na tuto akci přišli.
V sobotu 17.10.2015 byl uspořádán skupinou nadšenců turnaj ve stolním tenisu.
Turnaje se zúčastnilo 18 soutěžících, byl ukončen kolem 17.00 hodiny. Nejstarším tabletenistou byl Václav Hájek ze Třebíze. kterému bylo 81 roků. Skončil na 5. místě, což je
věru pěkné umístnění. První místo získal Jiří Jiřikovský ml.
Nebudeme řešit věk, známe na to dobrý lék... tak zněla pozvánka do hotelu Pod
sluncem na 17. listopadu 2015. Hudba Miloše Hory, vstupné obvyklé 30,-Kč. Přišlo více
jak 50 návštěvníků z okolních obcí a spokojenost byla veliká. Příjemné posezení v dobré
společnosti obětavě organizuje pí. Beránková.
Třebíz v tento den v sobotu 21.listopadu 2015 byla plná aut. Myslivci z blízka i dálky
se sešli, Myslivecká společnost Třebíz pořádala hon. Dva traktory s valníky, na nich seděli
myslivci i honci a vyrázili po ránu do terénu. Výsledky honu byly uspokojivé, výřad i
poslední leč při sedění večer na sále OÚ Třebíz ukončila tuto akci. Počasí bylo příznivé,
pořadatelům se podařilo vybrat správný den.
V sobotu 28.11.2015 od 16.00 hodin Míla Mundlová a Lucka Kozáková organisovaly
jako každý rok předvánoční tvořivé odpoledne pro děti. Sál byl plný dětí i jejich doprovodu
a děti se činily s radostí, že mohou vyrobit něco samy, co potěší jejich rodiče či prarodiče.
K dispozici byly větve, tavné pistole, dráty a vše, co k takové činnosti je třeba. Bylo to
hezké odpoledne.
V přísálí hostince pana Jansy probíhala současně další akce, předvánoční posezení
s pozvaným pianistou a zpěvačkou. kde byl přítomen hudebník na piano, nebo el. varhany
se zpěvačkou. Bylo to příjemné odpoledne od 16.00 hodin až do večerního času. Nabízelo
se občerstvení, pivo, víno, káva, tatarský biftek. Je vidět, že i lidé na vesnici se umí bavit,
pokud mají zájem. Podobné adventní posezení se konalo ještě jednou v sobotu 12.12.2015.
V nočních hodinách z pondělí na úterý 1.12.2015 navštívili Třebízskou mateřskou
školku zloději, kteří ukradli kopírku a všechny dárky a dárečky připravené na Mikuláše.
Starosta obce rozhodl, že bude třeba instalovat na školku sirénu, jako mají ve škole v Kvílicích. Tuto noc lapkové navštívili i obec Hořešovice, kde vykradli dva rodinné domy.
Dne 5.12.2015 od 17 hodin na sále Obecního úřadu proběhla Mikulášská nadílka pro
děti, které byly celý rok hodné a nezlobily a neodmlouvaly. Děti, které mají svědomí čisté,
se nemusí bát, které děti nemají svědomí čisté, ať se před nadílkou raději vykoupou, aby
čertům v pytlích nesmrděly. Pěkná akce bohatě navštívená. Mikuláš a anděl i 3 čerti si
s dětmi užili.
7. prosince vyšel další Třebízský občasník, mimo jiné s informací o Mikulášské akci,
o územním plánu, o Vánocích na statku v čp.1., o turnaji ve stolním tenise, a také pozvánka
na schůzi zastupitelstva obce Třebíz na 16.prosince 2015 od 18.00 hodin.
Od 7.12 do 18.12.2015 se v Národopisném muzeu konaly opět Vánoce, pořádané pro
školy ze širokého okolí. Denně přijíždělo 5 až 7 autobusů. Průvodci v krojích předváděli
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tradiční vánoční činnosti a zapojovali do nich i děti..Za l dítě vybírají 350,-Kč. 16 dětí
z MŠ Třebíz se této akce zúčastnilo zdarma.
V neděli 20.12.2015 od 18.00 hod. se zpívaly koledy v kostele v Hořešovicích.
Ve třebízském kostelíku se 24.12.2015 od 21.30 hodin sešlo 72 občanů. U vchodu se
podáváno svařené víno, pan Černý na trumpetu vždy přehrál melodii 7 koled a přítomní
si zazpívali.
27.12 v kostele v Pozdni děti ze základní školy z Kvílic za doprovodu varhan zpívaly
koledy. V kostele ve Velvarech se v tentýž den uskutečnil krásný koncert, za vstupné
100,-Kč za osobu. 40 hudebníků, 30 zpěváků, 2 sólistky a 2 sólisté předvedli Rybovu mši
vánoční.
Tímto malým zápisem ukončuji dobrý rok, rok 2015.
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Rok 2016
Je již rok 2016 – Vánoce i téměř celý leden na blátě, zimní období poněkud zvláštní.
V lednu 18. –23. byla skutečná zima. Napadl sníh asi 5 cm, a teplota klesla na – 8 až –12
stupňů, ale pouze několik dnů. Zamrzl ledem rybník a děti si užívaly bruslení. Jinak je
teplota plus 4 až 8 stupňů. Počasí nerespektuje zimní období.
11.2.2016 se konala členská schůze Myslivecké společnosti ve Třebízi v šenkovně
hospody.
Dne 20.2.2016 se na sále OU Třebíz na dvou stolech probíhal ping-pongový turnaj za
účasti 20 sportovců ze širokého okolí. Turnaj zahájen v 10.00 hod a ukončen v 18.00 hodin.
Akci organizoval Jiří Jiřikovský mladší. V sobotu 27.2.2016 se na sále Obecního úřadu
ve Třebízi konal Myslivecký ples. 7. dubna 2016 měla mateřská školka sál OÚ Třebíz pro
sebe. Rodičové, babičky a dědové si užívali pohledu na dětskou radost. Začalo se v 16.00
hod., tančilo se vesele. Byla to povedená akce, potěšila děti i dospělé.
15.4,2016 při úklidu prostoru pod skalou byla poražena velmi vzrostlá vrba, vysazená
sem někdy v roce 1840. Začala být vnitřně poškozená a bylo nebezpečí, že by mohla někoho
při pádu zranit. Před 5ti lety se část kmene v horní části vylomila a zřítila do prostoru,
kde sedávají milovníci piva. Kmen měl průměr více jak 130 cm. Byla použita při kácení
i technika starosty Kozáka, aby pád stromu byl usměrněn. Část stromu shořela na hranici
při pálení čarodějnic.
20. dubna 2016 bylo ve Třebízi veselo. Přijela ČT a natáčeli celý den od osmi ráno
do 22.oo hod. večer televizní ﬁlm na návsi před čp.1. Byla omezena doprava po silnici
z Koziny na náves. Byla to podívaná i pro zvědavce, kteří mohli sledovat, jak se točí
ﬁlmové příběhy.
V čp.1 zařídil ředitel Vlastivědného muzea Slaný Mgr.Čečrdle opravu konírny dodavatelskou ﬁrmou. Prostředky zajišťuje Středočeský ústav památkové péče, ing. Hanzlíková.
30.4.2016 byl dnem „pálení čarodějnic“ pod skalou ve Třebízi. Část pokáceného
stromu skončila na hranici a zbytek byl rozdělen brigádníkům, kteří se zasloužili o poražení velmi staré vrby. Jiný strom v obci tohoto věku nyní nemáme. Večerní posezení při
pálení čarodějnic bylo obvyklé při velké účasti občanů a točení piva.
5.5.2016 byla provedena některými zastupiteli obce a dalšími brigádníky oprava
podia pod skalou pro muzikanty. Práce byly provedeny kvalitně, prostor pro muzikanty
zalit betonem, vše bylo dobře provedeno.
Ve dnech 21 a 22. května 2016 proběhla 41.Třebízská pouť pořádaná OÚ Třebíz,
Národopisným muzeem a dobrovolnými spolky obce.
V sobotu 21. května v areále „pod skalou“ od 10.00 hodin hrála hudba: Lounská
třináctka, Kaštanka, Parťáci-country kapela, M3TA pop punk Třebíz, při večerní pouťové zábavě hrála skupina „ Ikaros“. V Cífkově statku čp. 1 sledovali diváci od 14 hod.
vystoupení skupiny historického šermu. V neděli 22. května od 9,30 hod. zpívali v kapli
sv. Martina.Vranští pěvci. Pod skálou hrála Květovanka, Dechařinka, Mazec- divadlo pro
děti, Banáni- písničky na závěr. V Cífkově statku od 13.30 hodin potěšilo návštěvníky
vystoupení dětského folklorního souboru Třebenická sluníčka. Muzeum připravilo mimo
stálých expozic výstavu „Dobrovíz v náručí památkové péče“ .
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V úterý 25.května 2016 od 16.00 hodin se konalo setkání přátel a známých v hotelu
POD SLUNCEM od 16.00 hodin s hudbou pana Bláhy- vstupné 30,-Kč. Povedená akce
ke spokojenosti všech přítomných.
26.5.2016 proběhlo školení pro kronikáře okresu Kladno ve Státním archivu na
Kladně. Pracovníci archivu informovali kronikáře, kde získat potřebné informace pro zápisy do kroniky. Byli jsme upozorněni na prameny církevní, které jsou dokonalé. Další
informace se týkala přečíslování domů v obcích, které proběhlo v roce 1770. Od roku 1870
se začala psát tak zvaná kronika civilní ve všech obcích. Školení vedl pracovník archivu
Kladno, který zodpověděl všechny potřebné informace.
Dne 22.6.2016 proběhla ve Třebízi veřejná schůze OÚ Třebíz. Schůzi řídil starosta
ing.Kozák. Přítomno bylo 13 lidí. Byl projednán audit závěrečného účtu obce Třebíz.
Druhým bodem byla zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 a rozpočtové výdaje.
Přítomní byli informováni, že obec požádala Okresní úřad o dotaci na opravu střechy
obecního domu čp.20. Závěrem byla sdělena informace, že 2.9.2016 bude v čp 1 u Cífků
divadelní představení pro návštěvníky muzea i občany obce.
29.6.2016 byl poslední školní den pro děti všech školních zařízení. Ten den proběhlo
slavnostní ukončení i v Mateřské školce, takže máme i nové absolventy MŠ ve Třebízi.
V letošním roce počínaje květnem 2016 nastoupila stavební ﬁrma (dříve stavitele
Sedláčka), k realizaci fekální kanalizace s napojením do Hořešovic, kde již 2 roky funguje
čistička fekálií pro Hořešovice, Hořešovičky a nyní bude napojena i obec Třebíz. Obec
Třebíz investuje do akce 2.000 000,-Kč a od státu obdrží na realizaci celé akce 8.000 000,Kč. Po připojení Třebíze do systému budou na čističku v Hořešovicích napojeny obce
Hořešovičky, Hořešovice. Ve Třebízi začala ﬁrma pracovat začátkem května. Započala
práce u bytovek za Jelínkovými a dokončili část u Bakalářových na Kozině. Firma brala
ohled na akci Třebízská pouť, která se konala 22. května 2016. V současné době, kdy je
12. července, je položeno potrubí z Koziny k rybníku, v ulici ke Klobukům a v ulici od
Petrželkových statku až k domu bývalých Mrnkových, dnes učitele p. Mesároše, a naproti
domu pana Stanislava Švehly (dříve paní. Mikulcové). V letošním roce se provádí hlavní
řády odpadů a zatím u několika domů i z jednotlivých čísel, v příštím roce bude instalováno
zapojení jednotlivých objektů. Stavební ﬁrma to má obtížné, protože v zemi je již řada
různých řádů spojení- elektrický proud, telefony, plynový řád, vodovodní řád. Snad jen ing.
Štros toto vše zakreslil, ale nedal k dispozici stavebníkům, pokud plány existují. Každé
přípojení odpadu k jednotlivému domu předpokládá uhradit částku 20.000,-Kč, z této
částky uhradí obec každému připojení 5.000,-Kč. Takže každá přípojka bude stát nové
uživatele 15.000,-Kč. Připojení by mělo proběhnout v roce 2017. Celá větev ze Třebíze
bude zapojena do čistící stanice v Hořešovicích, kde je již napojena obec Hořešovice a
Hořešovičky.
V sobotu 25. června 2016 se konala pod skalou ve Třebízi taneční zábava, kterou pořádala třebízská organizace s názvem DEFEKT. K tanci hrály 3 kapely hudbu především
pro mládež. Zábava trvala do 1 hod. po půlnoci.
25. a 26. srpna 2016 pořádalo Národopisném muzeum JARMARK V MUZEU. Počasí bylo příznivé a akce se povedla, těšila se zájmu občanů i návštěvníků Třebíze.
2. září 2016 se konala schůze obecního zastupitelstva ve Třebízi na sále OÚ Třebíz od
19.00 hod. Program: 1 – výjimka v MŠ Třebíz, je povoleno přijmout o čtyři děti navíc ( 28 a
má být 24) 2- úprava rozpočtu obce Třebíz 3- výše platby za dítě v MŠ v letech 2016 -2017
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4- MŠ proplacen obcí školní výlet 5- Věcné břemeno – vodovod 6- Připojení kanalizace
do konce roku 2016 7- Žádost změnu dokončení kanalizace 8- Veřejná smlouva Defektman
Třebíz 9- Směrnice k výběru veřejné zakázky 10- ZŠ Kvílice žádá o ﬁn. příspěvek okolní
obce 11- Dny lidové architektury ve Třebízi v roce 2017 12- Pronájem čp. 20 po dokončení
adaptace 13- Diskuse – závěr ( v obci po dokončení kanalizace bude 90 přípojek odpadů.)
V roce 2017 by měla v Třebízi proběhnout akce DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY
3. září 2016 se v národopisném muzeu hrálo loutkové divadlo Víti MARČÍKA pro
děti ze Třebíze i okolí od 18.00 hodin. Byla to zajímavá akce a pro děti povyražení.
27. září 2016 byla uspořádala opět v areálu u pana Hanzlíka ( řečeno u Fousků)
společenská akce s tancem a hudbou pro všechny, kteří se rádi druží. Přišli návštěvníci
z Plchova, Kutrovic, Kvílic, Hořešovic i Hořešoviček a řada místních ze Třebíze.
Ve dnech 7 a 8. října 2016 probíhaly celostátní volby do Krajských zastupitelstev.
Volby v Třebízi proběhly dobře, ale účast voleb byla malá, přišlo jen asi 21% voličů.
Dne 10. října 2016 započala ﬁrma MaxStav z Buštěhradu (dříve ﬁrma stavitele
Sedláčka) zavážet materiál k adaptaci domku čp. 20. Sundali krytinu a snad začne rekonstrukce objektu. Výsledný stav by měl vypadat tak, že v přízemí bude expozice muzea
Slaný a v patře byt pro případného nájemníka.
čp. 29. V tomto domě bydlela po rozvodu Pavla Šreková. V roce 2016 se rozešla se
svým manželem paní Škabradová a žije v tomto domě Jiřího Bakaláře s panem Podpěrou
z Neprobylic . čp. 33. V současné době žije v tomto domě na Kozině pan Škabrada s Pavlou
Šrekovou.
Obecní úřad Třebíz pořádal 2.12.2016 od 7.00 hodin na sále obecního úřadu TŘEBÍZ Mikulášskou nadílku. Dorůstající Třebízáky a Třebízačky čerti zpod skály zvali na
každoroční strašení, brečení, slibování a přísahání. Ćerti vás po celý rok pečlivě sledovali
a poslouchali. O každém si udělali poznámky do speciální čertovské knihy.
22.srpna 2016 vyšel Třebízský občasník.
8. listopadu 2016 zemřel dlouholetý občan TŘEBÍZE Josef Filip, který vykonával
svého času pro obec důležitou činnost. Měl zdravotní problémy s chozením a i když se
léčil, léčba byla málo účinná.
Na předvánoční tvořivé odpoledne na sále U drába 19.11. 2016 od 16 hodin zvaly
organizátorky této akce Míla Mundlová a Lucka Kozáková. Vyráběly se adventní dekorace
a každá dáma si odnesla malý dáreček pro své děti. Vítáni byli samozřejmě i tvořiví
pánové.
Myslivecká společnost uspořádala v sobotu 26.listopadu 2016 hon na zajíce. Počasí
bylo příznivé a výsledky honu rovněž. Ukončeno jako vždy na sále OÚ Třebíz společným
posezením.
V kostelíku sv. Martina se už po páté 24.12.2016 ve 21.30 hodin sešli občané na
předpůlnočním setkání. Zazpívali si koledy, před kostelíkem byl nabízen svařáček a většina
přítomných si odnesla domů Betlémské světlo. Hrnky a svíčky si vzali účastníci s sebou
z domova. Tuto akci velmi úspěšně uspořádali Mundlovi a Kozákovi.
Ve středu 28. prosince 2016 od 16.00 hodin se konalo v hotelu Pod sluncem setkání
přátel, kamarádů a známých při hudbě COUNTRY A – TAK, tombola . . .
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Obrazová příloha

c T. Jiřikovský, 2009
○
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Oprava kostela, 2008

Stavba vyššího vysílače T-Mobile/Vodafone, léto 2012
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Opravená kaplička, jaro 2009

Občané na źbaboseduł , 2007
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Výstavba na okraji obce v tzv. źKvílicíchł , 2008

Stavba vodovodu, 2008

58

Pozvánka na výstavu a setkání s fotografem J. Štreitem (2009)
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Třebízská pouť, 2010

Třebízský Defektman, 2015
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Mikulášská, 2010

Čarodejnice, 2011
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Velikonoce, 2012

Velikonoční tvoření, 2013
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Třebízský Defektman, 2012

Kráva F. A. Skály v Šubrtově statku, srpen 2012
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Předpůlnoční setkání v kostelíku (na trubku hraje p. Černý), 2012

64

Natáčení seriálu První republika v č.p. 1, jaro 2013

c ČT, 2013)
Herci ze seriálu (○
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Náves a poškozený dub, 2008

P. Nosovský a Černý hrají při oslavě 80. nar. Vandy Jiřikovské, listopad 2013
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Čištění rybníka, zima 2013ś14

67

Přestavba Ervěnického vedení, 2014

68

Turnaj ve stolním tenisu, listopad 2015
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Rybářský den, srpen 2014

Na 40. třebízské pouti po letech opět folklor ś Jarošovci, květen 2015
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Jarní úklid / Ukliďme Česko (kolem pomníku V.B.T.), 16.4.2016

Porcování poražené vrby Pod skálou, 16.4.2016
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Pozvánka na Dny lidové architektury ve Třebízi, 2017

Zlomená vrba po orkánu Herwart, 29.10.2017
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Kronika obce Třebíz 2011 – 2016
Autor/kronikář: Josef Jiřikovský
c Josef a Tomáš Jiřikovský, pokud není uvedeno jinak
Fotograﬁe: ○
vyvoláno v Centru FotoŠkoda Praha
Úprava, sazba LATEX: Tomáš Jiřikovský
Vazba: Knihařství Pacoň, Libeň
Vydal: OÚ Třebíz, 2018
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Doplňky, poznámky
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