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VáÏení spoluobãané,
v tûchto dnech pomalu utichá shon a ruch v‰edních dnÛ leto‰ního roku. V‰ude kolem nás lze cítit atmosféru Vánoc.
Vánoce jsou svátkem, kter˘ chceme trávit se sv˘mi nejbliÏ‰ími, kdy mÛÏeme trochu zpomalit, pﬁem˘‰let o vûcech na
které nám bûhem roku zb˘vá málo ãasu a mÛÏeme nav‰tívit
na‰e blízké.
Dovolte mi, abych touto cestou podûkoval zamûstnancÛm
obecního úﬁadu, zastupitelÛm, hasiãÛm a fotbalistÛm za odvedenou práci v roce 2021. Opût jsme se posunuli o kus dál.
Vám obãanÛm, kteﬁí na investici ãi opravu, která se t˘ká
pﬁímo Vás stále ãekáte, dûkuji za trpûlivost. V dne‰ní finanãnû rozkolísané „covidové“ dobû není moÏné pﬁesnû plánovat,
ale vûﬁím, Ïe se v‰e bude postupnû daﬁit. Îivot jde dál, a i my
musíme pokraãovat v zapoãatém smûru na‰í práce, a to je
rozvoj na‰ich obcí.
Je‰tû jednou Vám pﬁeji klidné proÏití vánoãních svátkÛ a do
nového roku hodnû zdraví a mnoho osobních a profesních úspûchÛ.
Pavel ·tros, starosta

Oãkování proti Covidu-19
BohuÏel i s leto‰ním podzimem se situace nemoci COVID 19 nevyvíjí dobﬁe. V posledních dnech i t˘dnech pﬁib˘vá poãet
denních nárÛstÛ onemocnûní a s tím i poãet hospitalizovan˘ch
pacientÛ v nemocnicích.
Oãkování je v souãasné dobû jedin˘m bezpeãn˘m a úãinn˘m zpÛsobem ochrany pﬁed touto nemocí. Proto Vás Ïádám,
pokud mÛÏete, nechte se oãkovat vy i va‰i blízcí. Oãkování je
bezpeãné, sám jsem oãkovan˘, vãetnû m˘ch blízk˘ch.
Pavel ·tros

Vítání
obãánkÛ

V nedûli 2. ﬁíjna 2021 v obﬁadní síni obecního úﬁadu starosta obce slavnostnû pﬁivítal na‰e nejmen‰í
obãánky, kter˘mi jsou: Veronika Slavíková, Karolína ·trosová, Vanda Horáková a Sofie Vosecká.
Zpestﬁením bylo vystoupení dûtí z mateﬁské ‰koly. Na‰im nov˘m obãánkÛm pﬁejeme do Ïivota hlavnû
zdraví, ‰tûstí a aby byli platn˘mi obãany na‰í obce.

VODNÉ A STOâENÉ V ROCE 2022 NEPOROSTE JAKO ENERGIE
Po sérii zpráv o inflaci, skokovém rÛstu cen energií, stavebního
materiálu, potravin a dal‰ích komodit, pﬁicházejí severoãe‰tí vodohospodáﬁi s informací o cenách vodného a stoãného na rok 2022,
které zdaleka nedosahují indexu rÛstu zmínûn˘ch poloÏek. Obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje tak za dodání 1000 litrÛ pitné
vody zaplatí 59,33 Kã a za odvedení a vyãi‰tûní stejného mnoÏství
53,12 Kã vãetnû DPH.
Samozﬁejmû ani obor vodárenství neÏije mimo ekonomickou realitu a jeho vstupy jsou stále nákladnûj‰í. Do kalkulace cen vodného
a stoãného se poãítají investice na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury, které jsou do velké míry ovlivnûny cenami stavebních
prací a materiálu. Index cen stavebních prací pﬁekroãil v posledním
období 7 procent; ceny energií, materiálu k úpravû vody a pohonné
hmoty rostou dvoucifern˘m procentem. Sledujeme-li meziroãní rÛst

tûchto poloÏek, je nav˘‰ení cen o 7,3 % mnohem mírnûj‰í, neÏ se
dalo pﬁedpokládat.
Cena vody 2022 za 1 m3
vodné
stoãné
celková cena vody

Kã bez DPH
5394
48,29
102,23

Kã s DPH
59,33
53,12
112,45

Spoleãnosti skupiny Severoãeská voda pﬁi v˘poãtu cen zohledÀují nejen zmínûné náklady, ale také sociální únosnost ceny, která se
drÏí pod 2 % z ãist˘ch pﬁíjmÛ domácností v regionu. Aktuální sociálnû únosná cena pro rok 2021 by ãinila maximálnû 125 Kã v Ústeckém, resp. 129 Kã/m3 v Libereckém kraji.
Zdroj: Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s., www.svs.cz

Blahopﬁejeme jubilantÛm

Mikulá‰ská nadílka
V nedûli 5. prosince nav‰tívili na‰i obec Mikulá‰, andûl a ãert.
V‰echny dûti byly hodné, proto ãert opût ode‰el s nepoﬁízenou.
Dûkujeme p. Sedlákové, p. Kirchnerové a p. Prudiãové.

Tyle Tomá‰

50

Nuãniãky 49

Hﬁíbalová Jana
Hﬁíbal Lubo‰
Horníãková Lenka
Günther Ivan

55
55
55
55

Travãice
Travãice
Travãice
Travãice

Krejza Milan

60

Travãice 148

·vecová Milena
Kotouãová Venu‰e

65
65

Nuãniãky 48
Nuãniãky 53

Valentová Vlasta
Charvátová Stanislava
Dobrotková Alena
Kuãavová Ivana
Filák Josef

70
70
70
70
70

Nuãniãky 42
Nuãniãky 32
Travãice 143
Travãice 140
Travãice 42

RoÏec Miloslav
Prchal Václav
Skokanová Vûra
Matulová Jindra
BlaÏková Alenka

75
75
75
75
75

Travãice
Travãice
Travãice
Travãice
Travãice

Drábková Vlastimila
Kankrlíková Jitka

85
85

Nuãniãky 33
Travãice 114

Na‰e obec v novém vánoãním kabátku
V dubnu 2021 se rozhodly Jitka Pelí‰ková
a Ivana Beranová (·oltová) obléci na‰i obec do nového vánoãního kabátku. Obec Travãice jim vy‰la
vstﬁíc a spolupráce zapoãala.
Realizace nové vánoãní v˘zdoby
V dubnu 2021 se zaãaly pﬁipravovat pneumatiky.
Pan L. ·vec darem nastﬁíkal pneumatiky barvami.
Pan J. Skokan zmûﬁil vnitﬁky pneumatik a vytvoﬁil
z pﬁekliÏky vánoãní ozdoby. Pan M. Krejza pomohl
pﬁi jejich kompletaci. Práce se dokonãily v ãervnu
2021.
V kvûtnu 2021 se zaãal pﬁipravovat betlém
a vûnce. Pan D. Kouba daroval kﬁídla pro v˘robu
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andûlÛ a vûnce. Vûnce ozdobila Ivana Beranová
(·oltová) a betlém zkompletoval a instaloval pan
M. Krejza a údrÏbáﬁi obce. Práce se dokonãily v listopadu 2021.
V listopadu 2021 Ivana Beranová (·oltová) vyzdobila starou hasiãárnu novû zakoupen˘mi svût˘lky. Celou realizaci vánoãní v˘zdoby koordinovala
Jitka Pelí‰ková.
Tvorba ozdob na vánoãní strom
Rádi bychom také podûkovali paní ﬁeditelce, uãitelce a dûtem z na‰í mateﬁské
‰kolky za vytvoﬁení ozdob na vánoãní
strom.
Je‰tû jednou v‰em zúãastnûn˘m dûkujeme za sponzorské dary, práci, ãas a chuÈ
se podílet na vylep‰ování vzhledu na‰í obce.
Pﬁejeme v‰em klidné proÏití svátkÛ vánoãních
v kruhu rodiny a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2022.
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80
120
33
117
175

Údaje poskytnuty k 31.12. 2021

Podûkování obãanÛm Travãic
za realizaci vánoãní v˘zdoby
Jistû jste si v‰imli nové vánoãní v˘zdoby v na‰í
krásné obci. Tímto bychom rádi podûkovali obãanÛm Travãic, kteﬁí se podíleli na v˘zdobû. Dûkujeme za jejich nápady, vynaloÏen˘ ãas a vzájemnou
spolupráci.

179
179
195
129

Jitka Pelí‰ková

Zásahy JSDH Travãice
V posledním kalendáﬁním pÛl roce jsme vyjeli k tﬁem zásahÛm. Na
zaãátku ãervna jednotka zasahovala pﬁi poÏáru lesa. Na místo poÏáru jsme pﬁijeli první, rozvinuli jsme dva C proudy a zaãalo se s ha‰ením.
Zásahu se dále úãastnily JSDH Terezín a HZS Litomûﬁice. âlenÛm na‰í jednotky bych chtûl podûkovat za skvûl˘ v˘kon pﬁi zásahu, a hlavnû za vãasn˘ v˘jezd ze základny, kter˘ trval 6 min od vyhlá‰ení poplachu. Dále jsme byli na likvidaci bodavého hmyzu.
V domû pana Svobody si vytvoﬁili sr‰ni hnízdo a ohroÏovali jeho rodinu a blízké okolí. A zatím poslední zásah jsme mûli koncem ﬁíjna.
Likvidovali jsme následky vûtrné bouﬁe, pﬁi které v na‰í obci spadly
dvû stﬁechy a nûkolik stromÛ.
Za celou jednotku pﬁeji v‰em obãanÛm Travãic a Nuãniãek krásné proÏití svátkÛ vánoãních a ‰Èastn˘ nov˘ rok.
Velitel JSDH, Skála Petr

Konec sezony pﬁívozu v Nuãniãkách
Na‰e plavební sezona byla ukonãena 28. ﬁíjna a loì Svatá Anna byla vytaÏena 9. listopadu. S vytaÏením lodi na bﬁeh nám pomohl
pan Ale‰ Skála s traktorem. „GaráÏována“ bude ve stodole u pana Mare‰e. Pﬁevozníci hodnotí leto‰ní sezonu ve srovnání s tûmi pﬁedchozími jako ménû povedenou. S v˘jimkou prázdnin jsme pﬁevezli ménû turistÛ a navíc nás ovlivnil jarní lockdown. Pﬁes zimu bude
provedena údrÏba (v˘mûna oleje, filtrÛ, drobné opravy), aby byla Svatá Anna pﬁipravena na pﬁí‰tí plavby v roce 2022.
Pavel ·tros
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Letos se nám ve ‰kolce zabydlel Veãerníãek
1.záﬁí se v‰echny dûti po prázdninách vrátily do ‰kolních lavic
a na‰e dûtiãky do na‰í ‰koliãky. Letos jsme ve ‰kolce pﬁivítali nové
dûti - Valinku RoÏcovou, Pepíãka Schovance, Janiãku Bradnovou,
Valinku Janokovou a Domãu Mazánka.
Letos se nám ve ‰kolce zabydlel Veãerníãek, tudíÏ celoroãní motivaãní program patﬁí ãesk˘m pohádkám. KaÏd˘ t˘den nám Veãerníãek pﬁedstaví pohádku a postavy z ní, které si s námi v daném
t˘dnu budou hrát a uãit se nov˘m vûcem. V rámci projektu Map II.
k nám do ‰kolky bude kaÏd˘ mûsíc dojíÏdût paní AneÏka, která bude
zábavnou formou vést dûti k podpoﬁe ãtenáﬁské gramotnosti. Nesmí
chybût ani trocha sportu, kter˘ budeme cel˘ rok podporovat s projektem Sokola cviãení se zvíﬁátky. I letos jsme se podívali ke kamarádovi PéÈovi na krásnou zahrádku s oveãkami. Nechybûl ani v˘let
za kulturou do divadla Rozmanitostí v Mostû na pohádku Dva stﬁevíãky pro Popelku.
S Kﬁemílkem a VochomÛrkou dûti poznaly, jak dÛleÏité je pﬁátelství, jak si navzájem pomáháme. U Rákosníãka se dûti dozvûdûly,

Ïe kaÏd˘ má svÛj domov, seznámily se s prostﬁedím ‰kolky a s místnostmi, které ve ‰kolce máme a k ãemu slouÏí. S KáÈou a ·kubánkem dûti poznaly, jak dÛleÏitá je zdravá strava a vitamíny pro na‰e
tûlo.
Na konci záﬁí k nám dorazilo Sférické kino s pohádkou o vesmíru.
Víla Amálka zavedla na‰e dûti do sadu plného ovoce, které dûti
poznávaly, pekly ‰trÛdly, míchaly ovocn˘ salát. Pﬁi práci s ovocem
také pouÏívaly ãich, hmat, chuÈ. S âlovíãkem dûti dramatizovaly pohádku O veliké ﬁepû a ovocn˘ t˘den tak nahradily zeleninou. Pﬁed‰koláci mûli velk˘ úkol namalovat obrázek do soutûÏe na téma:
(Pokraãování na následující stranû)
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„âistá pﬁíroda“. Obrázek Domãi Kouby byl vybrán do slosování o pût
ãistiãek vzduchu pro M·.
Se ·taflíkem a ·pagetkou jsme pﬁivítali podzim. Podle obrázkÛ
dûti poznávaly, co v‰echno na podzim dûláme, jak se pﬁíroda mûní
... A také jsme byli v lese sbírat pﬁírodniny, ze kter˘ch jsme na zahradû podle fantazie vytváﬁeli, co ‰lo - domeãky, sluníãko, kytiãku,
podzimního skﬁítka ... Nezapomnûli jsme ani na les a jeho záchranu. Dûti nasadily rukavice, uãitelky vzaly pytle a vyrazilo se uklidit
les od odpadkÛ.
A máme tady pohádku Stra‰idla na Kulíkovû, která s sebou pﬁinesla oslavy a pﬁípravy Halloweenu. Celou ‰kolku jsme vyzdobili
duchy, rÛznou havûtí, stra‰idly, hradem z Polikarpovi stavebnice...
Podzimní slavnost d˘ní se neobe‰la bez spolupráce rodiãÛ, kde se
na odpoledním tvoﬁení v‰ichni se‰li a spoleãnû se dlabali d˘nû,
které nám zdobily cestiãku od vrátek aÏ po vchod do ‰kolky. 1.11.
se d˘nû rozsvítily, spolu se v‰emi ostatními u v‰ech domÛ na‰ich
dûtí, konal se totiÏ prÛvod v‰ech stra‰idel z Travãic. Poãasí nám nepﬁálo, protoÏe pr‰elo, ale nikdo z nás to nevzdal a v‰ichni, aã promoklí, jsme do‰li aÏ na hﬁi‰tû, kde pro dûti byl pﬁipraven˘ hork˘ ãaj,
párek v rohlíku a pro dospûlé svaﬁák. Byl to zajisté pro kaÏdého
úÏasn˘ a nezapomenuteln˘ záÏitek, kter˘ si kaÏd˘ uÏil po svém.
A budeme doufat, Ïe se tﬁeba tento zvyk stane tradicí.
S Kosími bratry dûti poznávaly, jaké máme poãasí. A protoÏe bylo
svatého Martina, tak se dûti seznámily s jeho tradicí. Kﬁídami sv.
Martina malovaly a lepily kolem nûj snûhové vloãky, práce byli tak
krásné, Ïe zdobí plot na‰í ‰kolky. A nakonec dûti pekly Svatomartinské rohlíãky, které se jako vÏdy povedly. Martin na bílém koni nepﬁijel, ale vûﬁíme, Ïe se snûhové nadílky doãkáme. Pﬁípravou na vánoãní ãas jsme i uskuteãnili odpoledne s rodiãi, kde jsme tvoﬁili keramiku s vánoãní tematikou za úãelem vánoãního jarmarku, kter˘ se
bude konat 17.12.
Pomalu, ale jistû pﬁichází zima, spolu s ní se spousta zvíﬁátek
ukládá k zimnímu spánku, proto jsme se s dûtmi a pohádkou Pojìme pane, budeme si hrát, vydali do lesa, kter˘ jsme spoleãnû postavili i ve ‰kolce a vkládali jsme do nûj zvíﬁátka, která do nûj patﬁí.
Dûti zvíﬁátka pojmenovávaly, tﬁídily je, hrály si na nû a hlavnû zvíﬁátka, která pﬁes zimu spinkají, uspávankou uspávaly.
Listopad patﬁil hlavnû dlouho oãekávanému plavání, které se loni

muselo kvÛli naﬁízen˘m opatﬁení zru‰it. Dopravu nám zaﬁídila na‰e
‰tûdrá obec Travãice, a proto mÛÏeme teì kaÏdé úter˘ vyráÏet do
plaveckého bazénu v Litomûﬁicích.
Mach a ·ebestová léãili Kropáãkovu angínu a dûti si spoleãnû
s nimi hrály na lékaﬁe. Dozvûdûly se, jak je dÛleÏité jíst vitamíny
a jak pﬁedcházet nemocem. Nauãily se pojmenovávat a poznávat
dÛleÏité orgány na‰eho tûla, prohlíÏely si encyklopedie o tûle a sledovaly nauãné programy.
V prosinci uÏ nám zaãíná ta jedineãná kouzelná atmosféra, kdy se
zaãínají dít samá pﬁekvapení a splnûná pﬁání. Ani v na‰í ‰kolce
nesmí nic z toho chybût. Tﬁídu jsme zdobili ãerty, postavili peklo, tanãili jsme na ãertovské písniãky a dûti se uãily básniãky, které samozﬁejmû nepatﬁily nikomu jinému neÏ Mikulá‰i, Andûlu a ãertu, kteﬁí
v pátek 3.12. dopoledne na‰i ‰kolku nav‰tívili. Mikulá‰ mûl s sebou
ãertovskou knihu a samozﬁejmû o kaÏdém v‰e vûdûl. Nakonec ãert
ode‰el s prázdn˘m pytlem, protoÏe na‰e dûti nezlobí a ti kteﬁí mají
drobné hﬁíchy slíbily, Ïe se polep‰í. KaÏd˘ dostal nadílku, na které
se podílela i jídelna Bohu‰ovice, tímto moc dûkujeme. Na zahradû
byla pro dûti pﬁipravená âertovská bojovka, kterou si moc uÏily.
Teì budeme s dûtmi péct cukroví, zpívat koledy, pﬁipravovat vánoãní andûlskou besídku a tû‰it se na JeÏí‰ka.
Pﬁejeme Vám krásné Vánoce, hodnû zdraví do nového roku
a v této nelehké dobû spousty energie.
Holky ze ‰kolky a dûti
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II. svûtová válka v Nuãniãkách
NarÛstající ãinností nûmecké men‰iny
v âeskoslovensku, zvlá‰tû v parlamentních
volbách v roce 1935, kdy Henleinova strana
získala vût‰inu hlasÛ nûmecké men‰iny se
národnostní tﬁenice pﬁiostﬁily. Stálé útoky
a vyhroÏování Hitlera, Ïe Sudet‰tí Nûmci
jsou utlaãováni, vyústily k vyhlá‰ení ãásteãné mobilizace dne 21. kvûtna 1938. Povolány byly záloÏní roãníky 1909, 1910, 1911,
1912 a 1913, které se po 21 dnech vrátily
domÛ. Nátlak Nûmecka na pﬁipojení Sudet
k ﬁí‰i sílil, aÏ v záﬁí téhoÏ roku nejdﬁíve rukovali muÏi mlad‰ích roãníkÛ na povolávací
listy. Po vyhlá‰ení mobilizace ( 23. záﬁí) narukovali v‰ichni muÏi do 42 let. Po mnichovském diktátu, kter˘ odtrhl od âSR oblasti
Sudet, postupnû do‰lo k demobilizaci povolan˘ch záloÏníkÛ a roã. 1914 t. ã. v prezenãní sluÏbû byl zdrÏen k mimoﬁádnému cviãení aÏ do 28.2. 1939.
V okle‰tûné republice se staly Nuãniãky
hraniãní obcí. Vesnice na protûj‰ím bﬁehu
Labe : Okna, Nuãnice, Kﬁe‰ice a Tﬁeboutice
jiÏ patﬁily do Nûmecka. AÏ do 15. bﬁezna
1939 byly v Nuãniãkách ubytovány pohraniãní hlídky, které konaly stráÏní sluÏbu na
bﬁehu Labe.
Nûkteré uprchlé rodiny ze Sudet byly nouzovû ubytovány v Nuãniãkách a to na sále
hostince v ã.p. 3 rodina Svobodníkova
z Kﬁe‰ic, v ã.p. 7 rodina Tylova ze Zahoﬁan,
v ã.p. 12 rodina kﬁe‰ického obchodníka Ïidovského pÛvodu a v ã.p. 19 rodina Bohumila Berana z Oken.
Dne 15. kvûtna 1939 byl vyhlá‰en „Protektorát âechy a Morava“. Zru‰eny byly
v‰echny politické strany a pro protektorát
bylo zﬁízeno „Národní spoleãenství“ do kterého se museli v obci pﬁihlásit v‰ichni muÏi.
Pro v‰echna vozidla ( i koÀmo) byla zru‰ena
jízda vlevo a naﬁízena jízda vpravo. Nejvût‰í
potíÏe nastaly právû na vesnicích, kde se
muselo smûnit i spﬁeÏení. Na tuto zmûnu si
postupnû museli zvykat koãí i konû. V‰echny
ãeské organizace a spolky byly zru‰eny, ponechán byl jen hasiãsk˘ sbor. V‰echny veﬁejné akce, dokonce i poutû, byly zakázány.
Postupnû byla vydávána pﬁísnûj‰í naﬁízení,
která vyústila v ﬁíjnu 1939, v zavedení lístkÛ
na pﬁídûl potravin, odûvÛ a m˘dla. Podle vydan˘ch smûrnic nûmeck˘ch úﬁadÛ, obecní
úﬁad vydával potvrzení na pﬁídûl obuvi. Byl
proveden soupis slepic a naﬁízeno odevzdat
roãnû 60 ks. vajec od kaÏdé slepice.
Dne 24. listopadu 1941 bylo vytvoﬁeno Ïidovské ghetto Terezín. V polovinû roku
1942 bylo z Terezína vystûhováno v‰echno
obyvatelstvo. V Nuãniãkách byly ubytovány
tyto rodiny z Terezína: v ã.p. 7 rodina Bradáãova, v ã.p. 12 rodina Krauzova, v ã.p. 23
rodina Rychtrova, v ã.p. 31 rodina Víta Václava, v ã.p. 45 rodina Jana âapka. Tﬁetím
rokem války naﬁídily nûmecké úﬁady v „Protektorátu“ totální nasazení do práce. Na
práci do Nûmecka byl poslán roãník narození 1924. Z Nuãniãek do „¤í‰e“ byli posláni :
Fr. Zemanec, Miroslav ·piãka, Ladislav
Nûmec, Jaroslav Rosa, Fr. ·olc a Jan
âapek.
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Nálety v Ústí nad Labem.
V roce 1944 ãasto pﬁelétaly, ve velké
v˘‰ce nad obcí, svazy americk˘ch a anglick˘ch letadel, nejdﬁíve v noci, pozdûji i ve
dne. Na jaﬁe 1944 bombardovali hloubkoví
letci (tzv. „hloubkaﬁi“ nebo „kotláﬁi“ - oznaãováni tak stíhací piloti, kteﬁí operovali v nízk˘ch letov˘ch hladinách a útoãili pﬁedev‰ím
na malé pozemní cíle - lokomotivy, trafostanice, infrastrukturu) nûmeck˘ sklad „Galopik“ v Hrobcích a na zpáteãní cestû odhodili
jednu men‰í bombu do Labe, asi 300 m. za
kostelem sv. Kateﬁiny, smûrem k Nuãniãkám
a druhou na bﬁeh mezi obcemi Lounky
a Okna. V noci bylo vidût záblesky a sly‰et
dunûní od bombardování nûmeck˘ch mûst
v Sasku. Na zaãátku r. 1945, ãasto v denní
dobu, provádûli hloubkoví letci útoky na Ïelezniãní dopravu. Z Nuãniãek byl vidûn útok
hloubkov˘ch letcÛ na vlak u Kﬁe‰ic, kter˘
zniãil lokomotivu.
V bﬁeznu 1945 byli ubytováni v Nuãniãkách nûmeãtí uprchlíci z v˘chodního Pruska,
kteﬁí pﬁijeli na selsk˘ch vozech taÏen˘ch
koƒmi. Do ã.p. 5, 17, 12, 19 bylo pﬁidûleno
po jedné rodinû. Koncem dubna odjeli dále
do Nûmecka. V dubnu 1945 bylo sly‰et
v obci nûkolik dní a nocí dunûní z bitvy
u Zhoﬁelce (jihozápad Polska) a na ﬁece
Nise. Dne 17. a 19. dubna 1945 bylo sly‰et
bombardování Ústí n.L. anglo-americk˘mi
letadly. Celá odpoledne byla vidût z Nuãniãek mraãna kouﬁe, nad Litomûﬁicemi za
Dlouh˘m vrchem, z hoﬁícího Ústí n.L.
Na konci války bylo Ústí n.L. pﬁeplnûno
znaãn˘m poãtem nûmeck˘ch uprchlíkÛ. Nepo‰kozená Ïeleznice slouÏila nûmecké armádû k pﬁepravû vojska a materiálu na blíÏící se v˘chodní frontu. V nûkter˘ch ústeck˘ch závodech bûÏela naplno zbrojní v˘roba. Tyto skuteãnosti byly zﬁejmû hlavním
motivem dubnov˘ch leteck˘ch útokÛ na Ústí
nad Labem.
Nálety v Ústí n.L.:
■ 14. 4. 1945 nálet hloubkaﬁÛ
■ 17. 4. 1945 niãiv˘ nálet anglo-americk˘ch
bombardérÛ , trval 17 minut
■ 18. 4. 1945 nálet hloubkaﬁÛ
■ 19. 4. 1945 nejniãivûj‰í nálet anglo-americk˘ch bombardérÛ. Po desáté hodinû
dopoledne, bûhem 25 minut zaútoãilo na
mûsto v osmi vlnách 54 letadel. Bûhem
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akce pﬁi‰la 490. bombardovací skupina
o ãtyﬁi stroje, jejichÏ posádky byly vût‰inou zavraÏdûny.
Koncem dubna pﬁijeli do Nuãniãek dva
Nûmci, kteﬁí vyznaãili kde se vybudují zákopy a ve stodolách se muselo pﬁipravit ubytování pro pracovní ãety. Váleãné události se
vyvíjely tak rychle, Ïe ke kopání základÛ nedo‰lo..
V noci ze 4. na 5. kvûtna bylo sly‰et
hudbu z Libotenic, kde jiÏ oslavovali osvobození.
V sobotu 5. kvûtna shazovali obãané Nuãniãek nûmecké nápisy a firmy. První volání
praÏského rozhlasu o pomoc bojující Praze
bylo sly‰et v Nuãniãkách v poledne, z rozhlasu. Odpoledne pr‰elo a rozhlas stále
volal o pomoc.
V nedûli 6. kvûtna pr‰elo a rozhlas stále
volal o pomoc a informoval o bojích v Praze.
Po Labi ujíÏdûlo nûkolik lodí s prchajícími
Nûmci do Saska.
V pondûlí 7. kvûtna rozhlas stále informoval o praÏském povstání. Obcí pro‰lo asi 10
nûmeck˘ch vojákÛ beze zbraní, kteﬁí odcházeli domÛ.
V úter˘ 8. kvûtna cel˘ den po silnici za
Labem, od Oken k Litomûﬁicím, ujíÏdûla vojenská a civilní vozidla s Nûmci. Mezi
21. a 22. hodinou se tyto kolony NûmcÛ zastavily a bylo sly‰et kﬁik a za chvíli se kolony daly na ústup k PolepÛm.
Od Terezína jiÏ byl sly‰et hukot tankÛ
a volání obyvatelstva „Nazdar“ na sovûtské
vojáky ujíÏdûjící po státní silnici ku Praze.
Ve stﬁedu 9. kvûtna ráno se pﬁepravovali
na loìkách nûmeãtí vojáci, kteﬁí se chtûli dostat na západ a mysleli, Ïe na levém bﬁehu
Labe je‰tû sovûtská vojska nejsou. Byli na‰imi obãany odzbrojeni a odvezeni do sbûrn˘ch táborÛ v Roudnici n.L. Byli mezi nimi
i vojáci z oddílÛ SS.
V dal‰ích dnech jiÏ pﬁijíÏdûly do obce sovûtské jednotky pû‰í i s koÀmi a auty. Vojáci
byli ubytováni v kaÏdém domku. Vût‰í ãást
sovûtsk˘ch vojákÛ byla utáboﬁena v lese od
„Prachovny“ u Travãic aÏ ke „StrÏi“ u Libotenic. Byly to teplé a slunné májové dny, takÏe
se vût‰ina vojákÛ koupala v Labi. Z radosti,
Ïe válka skonãila ãasto oslavovali. Nûkteﬁí si
(Pokraãování na následující stranû)

pﬁivezli ze Sudet motorky, auta a stále jezdili po okolí. V ã.p. 45 byl ubytován politick˘
pracovník v hodnosti majora, mûl k dispozici radiovÛz a kaÏd˘ den provádûl pﬁedná‰ky
u jednotek v lese. Pﬁed tímto majorem mûli
velk˘ respekt dÛstojníci i vojáci. Asi za 14
dnÛ tyto jednotky odjely a v‰echna civilní vozidla a rÛzné vûci musely zanechat v lese.
Také civilní obyvatelstvo po dobu 14 vlhk˘ch
a tepl˘ch dnÛ na polích nepracovalo a okopaniny se silnû zaplevelily.

V ãervnu a ãervenci 1945 pﬁesídlily do pohraniãí, do zemûdûlství, tyto rodiny: Maron
Fr. deputátník a Medonos Jan kováﬁ do Libû‰ic. Klocinger Josef zedník a Babák Fr.
koãí do Velk˘ch Îernosek, Bau r Josef koãí
do Laho‰tû a Motejl Fr. truhláﬁ do Drahobuz.
Rodiny Nicka Josefa, Beranové Anny, Motejla Pavla, Zemance Franti‰ka a Stuheila
pﬁesídlily do Ústí n.L. Rodiny Víta Václava,
Motejla Josefa, Kotrby Franti‰ka, Motejla
Václava do Lovosic, Víta Josefa do Trnovan,

·indeláﬁe Antonína do Litomûﬁic a Rosy Jaroslava do Encovan. Za ãeské rodiny, které
dosídlily pohraniãí, byly dány v ãervnu a ãervenci 1945, do obce nûmecké rodiny - na
zemûdûlské práce.
Dne 6. ãervence 1945 pﬁi‰lo k úpatí ¤ípu
100 000 lidí na oslavu vítûzství a ukonãení
druhé svûtové války. Z Nuãniãek se slavnosti zúãastnilo asi 30 obãanÛ, kteﬁí tam jeli na
traktorovém vleku.
Jaroslava Krunclová
Zdroj: Kronika obce Nuãniãky, literatura

Jak si vedou na‰i fotbalisté
Dne‰ní ãlánek, je vûnován jak jinak neÏ
sportu, a to na‰emu oblíbenému fotbalu. Na
podzim se nám podaﬁilo sehnat dal‰í tatínky,
kteﬁí se zaãali vûnovat tûm nejmlad‰ím fotbalistÛm. Doufáme, Ïe na jaﬁe dorazí dostatek
dûtí, abychom mûli i mlad‰í pﬁípravku. Na‰e
star‰í pﬁípravka odehrála podzimní kolo ve
skupinû A s docela zajímav˘mi v˘sledky.
Soupis zápasÛ s v˘sledky je na pﬁiloÏeném
obrázku. Po odehraném posledním zápasu
jsme s dûtmi udûlali dokopnou. Tentokrát
jsme vyrazili na Bowling v na‰í obci, kde si to
dûti poﬁádnû uÏily a po válení koulí doplnily
energii u stolÛ s obãerstvením. Rádi bychom
po novém roce zahájili pﬁípravu na jarní zápasy, ale uvidíme, jak nám to souãasná situace dovolí. V následujícím textu, je krátk˘
v˘bûr zajímavostí a informací o fotbalu.
Kde se vzal, tu se vzal. Fotbal.
Kopat do míãe a dávat góly není jen novodobou zábavou. UÏ ve 2. století pﬁed
na‰ím letopoãtem hrávali âíÀané hru s názvem Tsu ‘Chu. Úkolem hráãÛ bylo kopnout
míã, vyroben˘ z kÛÏe a plnûn˘ vlasy a peﬁím
do sítû nataÏené na bambusov˘ch tyãích.

Záznamy o hrách podobn˘ch fotbalu se
na‰ly i u star˘ch EgypÈanÛ a ¤ekÛ. Fotbal
se v Anglii objevil jiÏ kolem roku 1170.
Zdravûj‰í s fotbalem
Dospûlí muÏi rádi vymûní kopaãky za dálkové ovládání. Fotbal v televizi jim sice
zvedne adrenalin, ale na zdraví nepﬁidá.
Na‰e dûti to zﬁejmû vûdí, a proto své fotbalové hrdiny pﬁenesou na trávník. ·petka dûtské pﬁedstavivosti a jsou z nich nejvût‰í fotbalové hvûzdy. Fotbal jim v‰ak kromû sebevûdomí dává i o kousek více. Honûní se za
míãem dá malému tûlíãku poﬁádnû zabrat.
Dûtem se okysliãí cel˘ organismus a posíl˘
si imunitu. Po poﬁádném bûhu jim zaãnou
i hlaviãky fungovat o nûco lépe a ve ‰kole se
jim daﬁí více. Pﬁi fotbale si posilují celou pohybovou soustavu a zlep‰ují své motorické
schopnosti. Jak se ﬁíká, co se v mládí nauãí‰, ve stáﬁí jako kdyÏ najde‰. Láska ke
sportu se buduje dlouhodobû. Díky fotbalu
v dûtství si tak vybudují správné návyky.

Fotbaloví kamarádi jsou k nezaplacení
Dûti se díky fotbalu uãí t˘mové hﬁe. Vûdí,
Ïe pokud chtûjí vyhrát, musí spolupracovat
a navzájem si dÛvûﬁovat. A to je nûco,
v ãem i my dospûlí ãasto selháváme. Kromû
toho se na zeleném trávníku budují pﬁátelství. Nûkteré mohou trvat i na cel˘ Ïivot. No
hlavnû se dûti nauãí fungovat s ostatními
dûtmi a vnímat i jejich potﬁeby.

Pﬁejeme V‰em krásné Vánoce
a v novém roce 2022 pﬁejeme pﬁedev‰ím hodnû zdraví.
Jirka a Petr - FK Travãice
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Zápis ze zasedání zastupitelstva,
které se konalo 21. ãervence
2021 od 18:00 hodin v zasedací
síni Obecního úﬁadu
Pﬁítomni: Milo‰ ¤epa, Pavel ·tros, Ladislav
Polka, Ing. Kateﬁina Kubátová, Jan Plch,
Ale‰ Skála, Bc. Jiﬁí Hubálek, Petr Kirchner
Omluveni: Radek Vostrovsk˘
1. ZAHÁJENÍ.
Starosta pﬁivítal v‰echny pﬁítomné. Konstatoval, Ïe zastupitelstvo je usná‰eníschopné, je pﬁítomno osm zastupitelÛ. Zapisovatelem urãil paní Jitku Kirchnerovou. Na
ovûﬁovatele zápisu byli navrÏeni p. Skála
a Ing. Kubátová. Starosta seznámil pﬁítomné s navrÏen˘m programem zasedání:

rozpadlé) a pozemkÛ v b˘valém kravínû.
Nûkteré pozemky obec vlastní spolu se
Státním pozemkov˘m úﬁadem.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
schvaluje pﬁevod ãásti pozemkÛ SPÚ na
obec Travãice. Pozemky jsou zapsané na
listu vlastnictví 647 v k.ú. Travãice.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.
5. ZÁMùR PRODEJE POZEMKU P.â. 703
K.Ú. TRAVâICE - MùSTO TEREZÍN
Návrh na usnesení: Obec Travãice nemá
zájem o pozemek p.ã. 703 v k.ú. Travãice
LV 685, druh pozemku - lesní pozemek.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o ãinnosti
4) SPÚ - pﬁevod pozemkÛ Kravín
5) Mûsto Terezín - zámûr prodeje pozemku
p.ã. 703 k.ú. Travãice
6) Státní fond Ïivotního prostﬁedí - smlouva
alej Travãice, Pﬁívoz Nuãniãky, Oﬁechovka
7) Dotace POV - Ústeck˘ kraj
8) Odkup ãásti pozemku p.ã. 210/3
9) Diskuze
10) Závûr

6. STÁTNÍ FOND ÎIVOTNÍHO
PROST¤EDÍ - SCHVÁLENÍ SMLUV NA
V¯SADBU STROMÒ
Stromy byly vysazeny Travãice alej,
238 000,- Kã a Nuãniãky Oﬁechovka a pﬁívoz 116 500,- Kã. Náklady budou SFÎP proplaceny v plné v˘‰i.
Návrh na usnesení: Podepsat smlouvy Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR, Kaplanova 1931/1. 148 00 Praha 11 na projekt „Alej Travãice“ v˘‰e dotace 238 000,Kã a „Revitalizace zelenû Nuãniãky“ ve
v˘‰i 116 500,- Kã.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

K navrÏenému programu nebyly vzneseny Ïádné pﬁipomínky.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo
schvaluje navrÏen˘ program a ovûﬁovatele zápisu
p. Skálu a Ing. Kubátovou.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

7. DOTACE PROGRAM OBNOVY
VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
Travãice zajistí spolufinancování Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2021 „Chodníky a místní komunikace“.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

2. KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO
ZASEDÁNÍ
Kontrolu provedl p. Kirchner
V‰echny body usnesení z minulého zasedání byly splnûny.

8. ODKUP âÁSTI POZEMKU P.â. 210/3
K. Ú. NUâNIâKY
Zámûr prodeje byl vyvû‰en dle zákona
na Úﬁední desce, nikdo jin˘ neprojevil
zájem. Jedin˘ zájemce je p. Prudiãová.
Návrh na usnesení: Prodat p. Prudiãové
ãást pozemku p.ã. 210/3 k.ú. Nuãniãky.
Pozemek bude oddûlen a prodán za cenu
v místû obvyklou.
Hlasování: Pro: 8
Usnesení bylo schváleno.

3. ZPRÁVA O âINNOSTI
- probíhá oprava elektroinstalace, v˘mûna
rozvodÛ vody a odpadÛ ve ‰kolce
- údrÏba obcí, hﬁi‰tû, pﬁívozu
- probûhlo nûkolik jednání spolku VRT
s pﬁedstaviteli Správy Ïeleznic. Byla pﬁedstavena nová, tﬁetí varianta vysokorychlostní Ïeleznice
- bylo jednáni mezi Severofrukt - SVS Teplice o ãistiãce odpadních vod, která jiÏ
nemá kapacitu na pﬁipojení nov˘ch domÛ.
âistiãka bude muset zvût‰it kapacitu,
nebo postavit novou. (stávající je majetkem Severofruktu)
- pouÈ v Travãicích, hasiãské závody i zábava se vydaﬁily
- probíhá oprava silnice na Zádu‰níku
- hasiãárna Nuãniãky - jednáno s projektantem o dal‰ím postupu
4. SPÚ - P¤EVOD POZEMKÒ KRAVÍN
Zastupitelstvo se seznámilo na místû
s Ïalostn˘m stavem budov (nûkteré jsou
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
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9. DISKUZE
- dne 31.7. bude v Nuãniãkách na pﬁívoze
Anenská zábava. Zaãátek v 19 hodin, zahraje kapela Kadet
10. ZÁVùR
Starosta podûkoval v‰em pﬁítomn˘m za
úãast a zasedání zastupitelstva v 19:35 hod.
ukonãil..
V obci Travãice dne 21.7.2021
Zápis byl vyhotoven dne 26.7.2021
Zapsal: Jitka Kirchnerová
Ovûﬁovatel zápisu: Ale‰ Skála
Ovûﬁovatel zápisu: Ing. Kateﬁina Kubátová.
Starosta obce: Pavel ·tros
Místostarosta: Ladislav Polka
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Zápis ze zasedání zastupitelstva,
které se konalo 23. záﬁí 2021
od 18:00 hodin v zasedací síni
Obecního úﬁadu.
Pﬁítomni: Pavel ·tros, Ladislav Polka, Jan
Plch, Ale‰ Skála, Bc. Jiﬁí Hubálek, Petr
Kirchner, Radek Vostrovsk˘
Omluveni: Milo‰ ¤epa, Ing. Kateﬁina Kubátová
1. ZAHÁJENÍ.
Starosta pﬁivítal v‰echny pﬁítomné. Konstatoval, Ïe zastupitelstvo je usná‰eníschopné, je pﬁítomno sedm zastupitelÛ. Zapisovatelem urãil paní Jitku Kirchnerovou.
Na ovûﬁovatele zápisu byli navrÏeni p. Plch
a p. Vostrovsk˘. Starosta seznámil pﬁítomné
s navrÏen˘m programem zasedání:
PROGRAM:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Îádost o zﬁízení zpomalovacího retardéru
4) Smlouva o smlouvû budoucí o zﬁízení
vûcného bﬁemene a dohodu o umístûní
stavby ã. IP-12-4012975002, p.ã. 45/130
k.ú. Nuãniãky
5) Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene âEZ Distribuce a.s., smlouva ã. IV-124019321/001, p.ã. 144/3 k.ú. Travãice
6) Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene sluÏebnosti- âEZ Distribuce a.s.,
smlouva ã. IE-12-400-4121/VB001, uloÏení NN
7) Vyhlá‰ka o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodáﬁství
8) Vyhlá‰ka o místním poplatku ze psÛ
9) Îádost o odkoupení pozemku ã. 45/85
k.ú. Nuãniãky
10) Rozpoãtové opatﬁení ã. 2
11) Schválení zprávy o uplatÀování územního plánu Travãice
12) âeské ‰tûrkopísky - rozdûlení
13) Zmûna hranic obcí Terezín - Travãice
14) Smlouva o zﬁízení vûcného bﬁemene pozemkové sluÏebnosti Strabag a.s.
15) Chodník p. ·tûpán
16) Diskuze
17) Závûr
K navrÏenému programu nebyly vzneseny Ïádné jiné návrhy ani pﬁipomínky.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo
schvaluje navrÏen˘ program a ovûﬁovatele zápisu
p. Plcha a p. Vostrovského.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
2. KONTROLA USNESENÍ
Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ
Kontrolu provedl p. Kirchner
- bod ã. 4 - pﬁevod pozemkÛ od Státního pozemkového úﬁadu na Obec Travãice
- bylo zaÏádáno. Pozemky pod budovami,
které vlastní obec budou pﬁevedeny bezplatnû, ostatní podle znaleckého posudku. Îádost o bezplatném pﬁevodu pozemkÛ bude na SPÚ zaslána pﬁí‰tí
t˘den.
- bod ã. 6 - Státní fond Ïivotního prostﬁedí -

Smlouva na v˘sadbu stromÛ, podepsáno,
odesláno. Od SFÎP byla proplacena v˘sadba „Travãice alej“ za 238 000,- Kã
- bod ã. 8 - odkup ãásti pozemku 210/3 k.ú.
Nuãniãky. Bude oddûleno geodetem
a zji‰tûna cena obvyklá.
3. ÎÁDOST O Z¤ÍZENÍ
ZPOMALOVACÍHO RETARDÉRU
Îádají manÏelé Fuhrovi. Od Poãapel jezdí
ﬁidiãi rychle a nedodrÏují rychlost, která je
dle dopravního znaãení 30 km/hod.
Z dÛvodu bezpeãnosti bylo neprodlenû
jednáno s Policií âR - dopravní inspektorát
Litomûﬁice. Zpomalovací retardér, semafor
ani mûﬁení rychlosti Policie nedoporuãuje.
Policie âR schválila na komunikaci vyznaãit
obousmûrnû vodorovnou dopravní znaãkou
V12e po obou stranách komunikace v délce
osmi metrÛ.
Zastupitelstvo bere na vûdomí.
4. SMLOUVA O SMLOUVù BUDOUCÍ
O Z¤ÍZENÍ VùCNÉHO B¤EMENE
â. IV-12-4012975/002 K.Ú. NUâNIâKY
P.â. 45/130
Jde o pﬁipojení parcely p.ã. 45/124 k.ú.
Nuãniãky
Návrh na usnesení: Podepsat smlouvu
mezi âEZ Distribuce a.s. a obcí Travãice
ã. IV-12-4012975/002.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
5. SMLOUVA O SMLOUVù BUDOUCÍ
O Z¤ÍZENÍ VùCNÉHO B¤EMENE
A DOHODU O UMÍSTùNÍ STAVBY
P.â. 144/30 K.Ú. TRAVâICE â. IV-124019321/001. P¤ÍPOJKA NN NA
P.â. 144/51
Návrh na usnesení: Podepsat smlouvu
mezi âEZ Distribuce a.s. a obcí Travãice
ã. IV-12-4019321/001
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
6. SMLOUVA O Z¤ÍZENÍ VùCNÉHO
B¤EMENE - SLUÎEBNOSTI- â.
IE-12-4004121/VB001.
Jedná se o smlouvu mezi âEZ Distribuce
a.s. a obcí Travãice - uloÏení NN do zemû.
Ve smlouvû chybí 7 parcel a pojistkové skﬁínû na pozemcích obce.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
Travãice neschvaluje Smlouvu ã. IE-124004121/VB001. Povûﬁuje starostu jednat
s âEZ Distribuce a.s. (Elmo Schoﬁ) o jednorázové náhradû ve v˘‰i 50 000,- Kã.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
7. OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA OBECNÍ
SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁ¤STVÍ
Novou vyhlá‰ku je ze zákona schválit
a bude platit od 1.1.2022. Obec zaplatila za
odstraÀování odpadu v loÀském roce za komunální odpad 512 146,- Kã a tﬁídûn˘ odpad
(papír, plasty, sklo) 325 928,- Kã, celkem
774 223,- Kã. To znamená na jednoho obyvatele 1 301,- Kã kaÏd˘ rok vydá obec za

skládkovné více financí. Proto je nutné zv˘‰it poplatek za komunální a tﬁídûn˘ odpad
ze 420,- Kã na 500,- Kã za rok na obyvatele.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
Travãice schvaluje obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodáﬁství. Poplatek 500,- Kã za poplatkové období.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
8. VYHLÁ·KA O MÍSTNÍM POPLATKU
ZE PSÒ
Zastupitelstvo navrhuje zv˘‰it poplatek na
psa z 50,- Kã / rok na 100,- Kã / rok a za
kaÏdého dal‰ího psa 200,- Kã / rok.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
Travãice schvaluje obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 2/2021 o místním poplatku ze psÛ.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
9. ÎÁDOST O ODKOUPENÍ POZEMKU
P.â. 45/85 K.Ú. NUâNIâKY
Jedná se o zahradu u ã.p. 52 Nuãniãky.
Zastupitelstvo Ïádost projednalo a usneslo
se zahradu neprodat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
Travãice neschvaluje prodej zahrady p.ã.
45/85 k.ú. Nuãniãky.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
10. ROZPOâTOVÉ OPAT¤ENÍ â. 2
Paní Kirchnerová seznámila zastupitelstvo obce s rozpoãtov˘m opatﬁením ã. 2.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo
obce Travãice schvaluje rozpoãtové
opatﬁení ã. 2.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
11. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY
O UPLAT≈OVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
TRAVâICE
Zastupitelé projednali Zprávu o uplatÀování územního plánu Travãice.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
Travãice:
1. Bere na vûdomí zprávu o vyhodnocení
pﬁipomínek, poÏadavkÛ a podnûtÛ ke
Zprávû o uplatÀování územního plánu
Travãice.
2. Schvaluje v souladu s ustanovením § 6
odst. 5 písm. b) a ustanovením § 47 odst.
5 stavebního zákona s v˘slednou verzí
Zprávy o uplatÀování územního plánu
Travãice v uplynulém období.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

ku âeské ‰tûrkopísky: Mateﬁská ‰kola 75
000,- Kã, SDH Travãice 10 000,-Kã, FK
Travãice 10 000,- Kã, Mysliveck˘ spolek
10 000,- Kã.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
13. ZMùNA HRANIC OBCÍ TRAVâICE TEREZÍN (POâAPLY)
Mûsto Terezín Ïádá o zmûnu hranic obcí
Travãice - Terezín. Jedná se o p.ã. 321/3,
321/4, st. 113,115 a 326/3 v‰e k.ú. Poãaply.
DÛvod je ten, Ïe tyto parcely jsou v k.ú. Poãaply, ale obãané ã.p. 64 a 187 mají trvalé
bydli‰tû v Travãicích. Tyto parcely by pﬁipadly na‰í obci. V‰e se musí dohodnout na
územní plánování, zatím jde o informaci
mûsta Terezín.
14. SMLOUVA O Z¤ÍZENÍ VùCNÉHO
B¤EMENE - POZEMKOVÉ
SLUÎEBNOSTI STRABAG A.S.
Jedná se o pﬁípojku vodovodního ﬁadu na
Obalovnu STRABAG a.s.
Návrh na usnesení: Podepsat Smlouvu
o zﬁízení vûcného bﬁemene - pozemkové
sluÏebnosti s STRABAG a.s.
Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.
15. CHODNÍK P.â. ST 56 K.Ú. TRAVâICE
Pan ·tûpán nabízí obci Travãice chodník,
kter˘ je souãástí p.ã. st. 56. V˘mûra parcely
(chodníku) je 127 m2. Starosta byl povûﬁen
jednat s p. ·tûpánem.
16. DISKUZE
- starosta - na Zádu‰níku se dodûlávají
vjezdy
- znovu jsou na na‰em hﬁi‰ti ustﬁíhané kabely el. vedení a poãmárané kabiny
- 5.10. zaãne instalace bezdrátového rozhlasu
- 2.10. probûhne Vítání obãánkÛ
- 8. - 9. 10. volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky
- 5.12. Mikulá‰ská nadílka
- 17.12. Vánoãní zpívání
p. Porner - vyãistit kanál a zasypat díru na
chodníku u p. ·tûpána.
17. ZÁVùR
Starosta podûkoval v‰em pﬁítomn˘m za
úãast a zasedání zastupitelstva v 19:35 hod.
ukonãil..
V obci Travãice dne 23.9.2021
Zápis byl vyhotoven dne 26.9.2021
Zapsal: Jitka Kirchnerová
Ovûﬁovatel zápisu: Jan Plch
Ovûﬁovatel zápisu: Radek Vostrovsk˘
Starosta obce: Pavel ·tros
Místostarosta: Ladislav Polka

12. âESKÉ ·TùRKOPÍSKY ROZDùLENÍ
Rozdûlení finanãního pﬁíspûvku âeské
‰tûrkopísky. SDH Travãice 10 000,- Kã, FK
Travãice 10 000,- Kã, Mysliveck˘ spolek
5 000,- Kã, Mateﬁská ‰kola 75 000,Kã.
Návrh na usnesení: Rozdûlení pﬁíspûvZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
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Vánoãní zvyky a povûry, které si udrÏely své kouzlo dodnes
Na‰i pﬁedkové pﬁipisovali ·tûdrému dnu i veãeru zvlá‰tní moc. Z toho dÛvodu se udrÏovala ﬁada zvykÛ a magick˘ch úkonÛ, které mûly
zajistit pﬁedev‰ím bohatou úrodu, dobrou uÏitkovost domácích zvíﬁat a zdraví a ‰tûstí rodiny. 24. prosinec si udrÏel své kouzlo dodnes. ¤ada
lidí si tento den nedokáÏe pﬁedstavit bez dodrÏování vánoãních zvykÛ a povûr, z nichÏ nûkteré si pﬁipomeneme v následujících ﬁádcích.
Kdo se postí, uvidí zlaté prasátko
Spousta lidí bûhem 24. prosince odolává
vÛni vánoãního cukroví i jídlem nabité ledniãce. A to do té doby, neÏ usedne ke ‰tûdroveãerní tabuli. Vûﬁí totiÏ, Ïe kdyÏ se postí,
budou zaslouÏenû odmûnûni - uvidí zlaté
prasátko. I kdyÏ ho je‰tû nikdo nikdy nevidûl.

·tûdroveãerní tabule
Také v dne‰ní dobû bazíruje spousta lidí
na tom, aby u ‰tûdroveãerního stolu sedûl
sud˘ poãet stolovníkÛ. V pﬁípadû lichého
poãtu by se podle povûry mohlo v pﬁí‰tím
roce vloudit do domu ne‰tûstí. U ‰tûdroveãerního stolu se také ãasto prostírá jedno
místo navíc. Toto místo je urãené pro náhodného osamûlého ãlovûka, anebo je
vzpomínkou na ty, kteﬁí nás opustili a uÏ
nikdy s námi u jednoho stolu nezasednou.
Podle povûry je rovnûÏ nepﬁípustné, aby
od ‰tûdroveãerní veãeﬁe kdokoliv vstal. Vûﬁilo se totiÏ, Ïe ten, kdo od stolu vstane, do
roka zemﬁe. Se ‰tûdroveãerní veãeﬁí je spojen je‰tû dal‰í vánoãní zvyk: Na‰i pﬁedkové
ovazovali nohy ‰tûdroveãerního stolu provazem nebo ﬁetûzem. Vûﬁili, Ïe jedinû tak celá
rodina zÛstane v pﬁí‰tím roce pohromadû.
Kapﬁí ‰upiny
·upiny z kapra zásadnû nevyhazovat!
Podle vánoãní povûry vám totiÏ mohou v následujícím roce zaruãit dostateãn˘ pﬁísun financí. A to v pﬁípadû, kdyÏ si je bûhem ‰tûdroveãerní veãeﬁe schováte pod talíﬁ, nebo je
budete po cel˘ rok nosit v penûÏence.

Zdraví, nemoc, nebo smrt
K nejznámûj‰ím vánoãním zvykÛm, jeÏ v
sobû mají kus lidové povûry vztahující se ke
ZPRAVODAJ - TRAVâICE A NUâNIâKY
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zdraví, nemoci a smrti, patﬁí rozkrajování
jablek. Z rozkrojeného jablka na‰i pﬁedkové
vû‰tili, jak to bude se zdravím jednotliv˘ch
ãlenÛ rodiny v nadcházejícím roce. Pokud
mûl jádﬁinec tvar hvûzdy, dotyãn˘ mûl b˘t po
cel˘ pﬁí‰tí rok zdrav˘. Pokud mûl jádﬁinec
tvar kﬁíÏe, znamenalo to nemoc nebo smrt.
Pﬁedkové vû‰tili zdraví, nemoc ãi smrt
také z jader vla‰sk˘ch oﬁechÛ. Byla-li jádra
prvních ãtyﬁ vylouskan˘ch oﬁechÛ pûkná
bílá, znamenalo to zdraví. Bylo-li nûkteré z
jader naãernalé, znamenalo to nemoc. A nakonec, byla-li naãernalá v‰echna ãtyﬁi jádra,
znamenalo to smrt.

Pou‰tûní lodiãek
Jedním z vánoãních zvykÛ, jenÏ si udrÏel
oblibu aÏ do dne‰ní doby, je pou‰tní lodiãek
vyroben˘ch z oﬁechové skoﬁápky vla‰ského
oﬁechu a svíãky. Také pou‰tûním lodiãek
bûhem ·tûdrého veãera hádali na‰i pﬁedci
svou budoucnost. Lodiãky pou‰tûli napﬁíklad
doma v lavoru s vodou. DÛleÏité bylo zhotovit si svou vlastní lodiãku, která by pak byla
schopná zodpovûdût otázky t˘kající se budoucnosti, lásky, rodiny ãi zamûstnání.
Otázka se vyslovila v okamÏiku zapálení
svíãky, poté se lodiãka pustila na vodu. JestliÏe lodiãka doplula na druh˘ bﬁeh, plány se
mûly vydaﬁit. KdyÏ zÛstala u bﬁehu, pﬁí‰tí rok
mûlo zÛstat v‰e pﬁi starém. Pokud se potopila, v‰echny snahy o zlep‰ení konkrétní situace mûly pﬁijít v niveã. Nakonec, lodiãka
plující po boku vû‰tila dobré mezilidské vztahy.
Vánoãní povûry pro vdavkychtivé
Svobodné dívky, které touÏily po vdavkách, dodrÏovaly bûhem ·tûdrého dne i
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·tûdrého veãera spoustu povûr, jimiÏ si
mûly v následujícím roce zajistit Ïenicha. Po
‰tûdroveãerní veãeﬁi tﬁeba házely ve svûtnici stﬁevícem pﬁes hlavu. KdyÏ ‰piãka smûﬁovala ke dveﬁím, dûvãe mûlo nadûji, Ïe se v
pﬁí‰tím roce provdá. Jiné svobodné dívky
touÏící po sÀatku zase 24. prosince shromaÏìovaly patky od vánoãek. Povûra ﬁíkala,
Ïe která dívka v tento den sebere celkem
devût patek, do roka se vdá.
Nezadané dívky samozﬁejmû vûﬁily i dal‰ím povûrám. 24. prosince napﬁíklad zkou‰ely tﬁást bezem - dÛm, u kterého zaãal jako
první ‰tûkat pes, mûl b˘t domem, ve kterém
mûl bydlet také jejich nastávající.
Nûkteré dívky zase klepaly stﬁevícem na
kurník. Ozvala-li se jim slepice, mûla dívka
zÛstat svobodná. Ozval-li se kohout, dívka
se mohla v pﬁí‰tím roce tû‰it na vdavky.
Závûreãné upozornûní
A pozor! Na‰i pﬁedkové vûﬁili tomu, Ïe na
·tûdr˘ den se nesmí prát. Pﬁiná‰í to totiÏ
smÛlu a ne‰tûstí do domu. A rozhodnû nepi‰te svému partnerovi ani zamilované
psaní (tedy smsku nebo e-mail). Podle povûry by to mohlo znamenat rozchod.
K ãemu poslouÏí jmelí
Magickou moc této rostlinû patrnû pﬁisoudili staﬁí Keltové, a to zﬁejmû proto, Ïe jmelí
roste vysoko v korunách stromÛ; povaÏovali ho za dar z nebes a vûtviãkami pak vyhánûli zlé duchy a démony. A k ãemu jmelí poslouÏí vám, tedy pokud vûﬁíte na vûci mezi
nebem a zemí? DomÛ si spoleãnû s ním pr˘
pﬁinesete ‰tûstí, ale i lásku, odvahu a
ochránce pﬁed nemocemi. Ov‰em jen tehdy,
pokud ho získáte darem. Pak uÏ si mÛÏete
pár vûtviãek pﬁevázan˘ch stuÏkou zavûsit
kamkoli v domácnosti.
PﬁestoÏe tuto tradici dodrÏujeme pﬁedev‰ím v dobû vánoãní, mnozí z nás si jmelí
ponechávají doma po cel˘ rok. Jeden pﬁece
nikdy neví, kdy ho mÛÏe ‰tûstí nebo i láska
nav‰tívit... JenÏe dal‰í povûra zase ﬁíká, Ïe
zatímco zelené jmelí pﬁiná‰í ‰tûstí, suché
symbolizuje opak. A zlaté? To pﬁitahuje bohatství!
Zamilovaní na jmelí zase oceÀují, Ïe se
pod vûtviãkami mohou líbat od rána do veãera, ov‰em pozor - pouze ve ·tûdr˘ den.

Zmûna programu vyhrazena
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V

eselé Vánoce a mnoho
úspûchÛ v novém roce 2022
pﬁeje v‰em obãanÛm
starosta obce,
zastupitelstvo obce
a pracovníci obecního
úﬁadu.
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