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Třebichovice

Obecní úřad Třebichovice
Aktuální zpráva:
Po dobu dovolené bude
obecní úřad uzavřen od 5. 8.
do 16. 8. včetně.
Během srpna je také omezen
večerní provoz úřadu.
Po:
Út - Pá:

7.00 – 13.00 18.00 – 20.00
7.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Chcete dostávat aktuální zprávy
z obce do svých mobilních
telefonů? Hlasujte v anketě na
webových stránkách obce.
Uzávěrka tohoto čísla: 5. srpna 2013
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7.00 – 13.00 18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00 18.00 – 20.00 (mimo srpna)
Čt:
7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Pá: 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Pokladní hodiny (doba, kdy OÚ přijímá platby)
Po: 7.00 – 13.00 18.00 – 20.00
St:
7.00 – 13.00 18.00 – 20.00 00 (mimo srpna)

Pořádá a všechny děti srdečně zve TŘEBIVADLO a OÚ Třebichovice
Bližší info na poslední straně

Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 24. 6. 2013
US N ES E N Í č. 3 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením
č. 4/2013.
US N ES E N Í č. 4 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se směnou pozemků dle
předloženého záměru a schvaluje předloženou směnnou smlouvu.
Náklady spojené se směnou pozemků nese obec.
US N ES E N Í č. 5 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem obecního pozemku
p. č. 814/9 v k.ú. Třebichovice o výměře 10 m2 za cenu 35 Kč/m2,
tj. celkem 350 Kč. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku
nese kupující.
US N ES E N Í č. 6 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem obecního pozemku
p. č. 42/3 v k.ú. Třebichovice o výměře 126 m2 za cenu 35 Kč/m2,
tj. celkem 4410 Kč. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku
nese kupující.
US N ES E N Í č. 7 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem obecního pozemku
p. č. 10 v k.ú. Třebichovice o výměře 119 m2 za cenu 35 Kč/m2,
tj. celkem 4165 Kč. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemku
nese kupující. K podpisu kupní smlouvy zmocňuje ZO Třebichovice
místostarostu.
US N ES E N Í č. 8 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo zadat prodej pozemků parc. č. 181/1
a 181/8 realitní kanceláři ECO JURIS Kladno.
US N ES E N Í č. 9 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schválilo smlouvu o nájmu hrobových míst.
US N ES E N Í č. 1 0 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schválilo Ceník poskytovaných služeb na veřejném
pohřebišti ve Třebichovicích.
US N ES E N Í č. 1 1 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 21/4 nacházející
se v domě čp. 21, který stojí na pozemku st. parc. č. 224/1 a příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 6656/25024 na společných částech
domu čp. 21 a st. parc. č. 224/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 157
m2, vše zapsáno na LV č. 500 a 501, pro obec a k.ú. Třebichovice,
u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.
ZO Třebichovice schvaluje prodej jedné ideální osminy (1/8) pozemku
p.č. 224/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a jedné ideální osminy
(1/8) pozemku p.č. 1273 – ost. plochy – jiné plochy o výměře 1261 m2,
oba zapsané na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Třebichovice,
u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj. Kupní cena činí 264
021 Kč. ZO Třebichovice schvaluje předložený návrh kupní smlouvy.
US N ES E N Í č. 1 2 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu
a sanaci barokní kaple v Sakách.
US N ES E N Í č. 1 3 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje zaslat částku 10 000 Kč na konto společnosti
Člověk v tísni.
US N ES E N Í č. 1 4 /5 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schválilo Dohodu o spolupráci s přípravným výborem
pro ustavení Honebního společenstva Vinařice.
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Prázdninové aktivity OÚ
Uvnitř čísla si můžete přečíst článek Luboše
Pečeného zaměřený na stavební ruch v naší obci, který
bude mít během následujícího období pokračování.
Probíhají ale také drobnější stavební akce. Zmíním
opravu klubovny v budově bývalé hasičárny, kde byla
položena dlouho slibovaná podlaha a opraveny stěny,
měli bychom ještě stihnout opravu komína, aby bylo
možno bez obav zažehnout oheň v kamnech
a nezpůsobit požár.
V budově obecního úřadu se opravuje omítka
v přízemí a bude obložen gabřinec, který se před časem
samovolně utrhl z fasády budovy pohostinství.
Pustili jsme se do opravy oken OÚ spočívající
v odstranění starých nátěrů a opatření nátěru nového.
Finišuje oprava kaple v Sakách a chystá se
restaurování božích muk a jejich umístění na náves
v Sakách.
Měli bychom podle plánu zrealizovat nové sběrné
místo za zděnou čekárnou v obci a upravit veřejné
prostranství zde. Odpovědnou osobou je pan F. Pešek,
kterého zdržela likvidace následků povodní, ale já
doufám, že vše zvládne ještě do konce léta.
Snad se podaří opravit havarijní stav silnice před
bytovkami za OÚ. Obyvatelé by jistě opravu uvítali,
neboť se již mnohokrát na obci domáhali uvedení
silnice do nějakého přijatelného stavu.
Pokud se podepíše smlouva o dotaci na autobusové
přístřešky, uděláme radost zejména dětem cestujícím za
vzděláním a zastávky osadíme přístřešky.
Bude proveden ořez bříz v ulici za OÚ, břízy jsou
přerostlé, padající suché větve obtěžují zdejší obyvatele.
Při jejich prohlídce bylo zjištěno, že některé z nich jsou
ve špatném stavu a hrozí jejich prasknutí. Budeme tedy
řešit, co s nimi…
V plánu je oprava místních komunikací
s nezpevněným povrchem, kde při deštích dochází ke
značnému znečištění silnic a průchod po nich je
neradostný (cesta na hřiště a dále k Horce, část cesty
u hřbitova).
Abychom
se
nenudili, máme tu další
závažný
problém
k řešení – voda z polí od
Svinařova,
zničený
potok. Vysoká spodní
voda otevřela prameny a
ty stékají do údolí.
Vylitý potok zničil
cestu, technika místních zemědělců vše dokonala. Voda
stoupá, stojí, zapáchá, množí se komáři… Lidé mají
zatopené sklepy a pozemky.

5. 8. se
schůzka
s
Vltavy…

uskuteční
Povodím

S přáním hezkého
a bezstarostného zbytku
prázdnin
Markéta Jehličková
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Bohužel je pro mnohé jedince takové vysvětlení
nedostačující a i nadále se pravděpodobně budeme
setkávat s volně pobíhajícími psy, nosit si domů na
botách psí exkrementy a čelit útokům ne příliš
osvícených lidí. Nedělám si totiž iluze, že po zveřejnění
tohoto článku se Třebichovice stanou psím rájem…
Pro případ, kdy dojde k porušení zmíněné vyhlášky a vy
se stanete svědkem toho, že někdo porušuje stanovená
pravidla, či budete atakováni psem (popř. jeho
majitelem), můžete využít svého práva na ochranu své
osoby či svých blízkých a podat na obecní úřad stížnost,
ve které uvedete veškeré náležitosti, kdy, kdo a jak
vyhlášku porušil. Lze doplnit také fotodokumentací.
Volnému pobíhání psů a uklízení po nich bylo věnováno
dubnové číslo loňského měsíčníku.

Vaše svědectví bude podkladem pro předání věci
k šetření. Svědků by ale mělo být víc, aby nedošlo
k zneužití tohoto institutu.

Praxe ale ukazuje, že opakování je matkou moudrosti,
neboť se nám opět množí stížnosti na volně pobíhající
psy. Ba co víc!

Porušení vyhlášky řeší přestupková komise
Magistrátu města Kladna a také ukládá pokuty za její
porušení.

Někteří majitelé psů dokáží být i značně arogantní, jak
dokládá stížnost na majitele malého psa bydlícího v čp.
26 (bytovka). Nevím sice, kdo z nájemníků bytového
domu má malé psy a nechává je volně pobíhat na
veřejném prostranství před domem, ale tito napadají
kolemjdoucí a jejich majitel místo omluvy a odchytu své
malé drzé zvěře přidá polínko do ohně peprnými
poznámkami na adresu kolemjdoucího a neváhá
vyhrožovat fyzickými útoky.

V extrémních případech lze také volat policii, která může
na místě zasáhnout.
mj

Takže bych tu měla pro dotyčného pejskaře z čp. 26
vzkaz. Neznaje Vaše jméno, neboť stěžovatel ho
neuvedl, Vás alespoň tímto vyzývám k minimálně
slušnému chování a k tomu, abyste napříště
respektoval pravidla zaběhlá v této obci, ve které
jste možná jen krátce, a tudíž jste je doposud neměl
čas prostudovat. Informace z této stránky Vaši
vědomostní mezeru snad dostatečně zaplní.

Podobně je pro mnohé občany velmi nepříjemné setkání
s mládencem, jemuž okolo těla pobíhá sice malý, možná
i milý, ale v každém případě NIKDY nepřivázaný pes.
Je velmi hravý, zejména má radost ze setkání s dětmi.
Obávám se však, že tato radost je pouze jednostranná!
18. října slaví Lukáš svátek, možná by nebylo od věci
jako dárek mu již nyní zakoupit věc, kterou lze sehnat
pod krycím názvem „psí vodítko“.
Obec Třebichovice vydala v roce 2008 obecně závaznou
vyhlášku, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci a vymezuje prostory
pro volné pobíhání psů. Tato vyhláška je závazná pro
všechny majitele psů bez výjimky.
Veřejné prostranství je chodník, silnice, cesta, hřiště,
plotem neohraničený prostor před bytovým domem čp.
26, prostě každý prostor, který je volně přístupný
veřejnosti bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
Nelze tedy vyhrožovat a ohánět se řečmi o tom, že tady
si já mohu dělat, co chci, protože tady je to moje,
Krakonošovo, apod.

Adresa:

VŠEM MAJITELŮM PSŮ
Pravidla pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích
v obci Třebichovice a Saky
jsou stanovena v obecně závazné vyhlášce.

Na všech veřejných prostranstvích v obci
je možný pohyb psů pouze na vodítku!
Volné pobíhání psů není povoleno.
Na vymezených pozemcích –
cesta na ROVINA a prostranství podél ní
– je povoleno volné pobíhání psů
a to pod neustálým dohledem
a přímým vlivem osoby,
která psa doprovází.
Je zde ale zakázán výcviku psů.
Mezi další povinnosti vlastníků psů patří
likvidace znečištění a placení poplatků za psy.
Porušování těchto pravidel je sankcionováno
podle příslušných právních předpisů.
Starostka obce
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HONEBNÍ
SPOLEČENSTVO
Po
zrušení
Honebního
společenstva
Třebichovice dne 30. 3. 2013 orgán státní
správy začal konat ve smyslu rozdělení této
honitby
do
sousedních
honebních
společenstev. Hned zpočátku došlo ke zjištění,
že vzhledem k obsazení v honebních
společenstvech, které připadají v úvahu, a také
vzhledem ke škodám, které jsou pro
zodpovědné správce honitby v dané lokalitě
obtížně řešitelné, není zájem o převzetí celé
honitby.
Jako první podalo impuls k řešení Honební
společenstvo Pchery, které předložilo jasné
stanovisko, že o přičlenění byť části honitby
nemají zájem a obrátili se na obce s prosbou,
aby podpořili založení nového honebního
společenstva spolu s uživateli zemědělských
pozemků.
Tím dojde k tomu, že Ti, kteří nesou největší
podíl škod způsobených zvěří, budou mít
právo a zároveň pravomoc rozhodovat o tom,
jakým
způsobem
budou
dodržovány
povinnosti vyplývající z příslušných zákonů
pod kontrolou orgánu státní správy.
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Zdravím všechny obyvatele Třebichovic.
Poslední dobou mám radost, že se občané Třebichovic čím dál více
zapojují do aktivního života obce. Není jim lhostejné, jak obec vypadá
a věnují svůj volný čas ke zkrášlení a zkvalitnění Třebichovic.
Jistě jste si také všimli, že pokračují úpravy hřiště a jeho okolí. Pan
Martin Fuka strávil nemálo hodin na srovnání plochy za brankou
a upravil odvodňovací kanál u jižní strany hřiště včetně terasy nad ním.
Na rekonstrukci hřiště se podílejí i místní fotbalisté, kteří demontovali
staré střídačky a započali přípravu místa na nové mobilní.
V neposlední řadě je hřiště krásně posekáno a tráva je určitě v lepším
stavu než ve vedlejší obci Hrdlív.

Další v řadě, které bych chtěl pochválit, je Petr Fejfar st. Ten naprosto
profesionálně posekal přerostlou trávu v aleji nově nasázených stromků
u hřbitova, rákosí na vjezdové cestě na hřiště a další prostranství. Je
prostě vidět, kdo je profesionál a se strojem to umí! Jeho práce je vidět i
před rodinným domem, kde nádherně zrekonstruoval chodník.

Na základě takto vzniklé situace se podařilo
zástupcům uživatelů uzavřít dohody s obcemi
tak, aby bylo umožněno nové honební
společenstvo založit.
Došlo tedy k obměně zakládajících členů
honebního společenstva tak, že ho tvoří obce
a zejména vlastníci zemědělských pozemků.
Na základě souhlasů s členstvím v honebním
společenstvu proběhla dne 20. 7. 2013
ustavující
valná
hromada,
kde
byl
v dostatečném rozsahu položen základ
k registraci honebního společenstva a uznání
společenstevní honitby.
Veškeré podklady byly předloženy orgánu
státní správy a ten zahájil správní řízení.
Současná situace je taková, že 30. 7. 2013 bylo
zaregistrováno
Honební
společenstvo
Vinařice, IČO:01947915 s dnem vzniku
20. 7. 2013. Nyní probíhá správní řízení
o uznání honitby. Po jeho úspěšném dokončení
bude možné začít hospodařit a činit další kroky
k zajištění výkonu práva myslivosti zájemcům
dle předběžných dohod zakládajících členů.
Všem zúčastněným děkuji, bez vůle něco
aktivně tvořit by se nic nepodařilo. Na další
spád věcí si musíme počkat.
Ing. Milan Procházka

Dalším odborníkem na chodník je Petr
Šen, který udělal úplnou rekonstrukci
části chodníku před domem a garáží
rodiny
Kučerových.
Za
tuto
profesionální
rekonstrukci
by se
nemusela stydět žádná stavební firma.
Všem jmenovaným jménem obce děkuji a doufám, že jejich příkladná
práce na zkrášlení obce se ujme a každý občan obce se bude o ten svůj
kus před domem starat a udržovat ho! Vždyť je to jeho vizitka, tím
i jeho nemovitost bude vypadat lépe. Zatím to v některých částech tak
nevypadá. Po posledním lijáku je například spláchnutý písek ze
Studánek až dole na silnici a to přitom toto místo bylo před týdnem
uklizeno.

Občané, kteří mají dlouhodobě uskladněný stavební materiál na veřejně
přístupných místech (písek a stavební suť) jistě vědí, že tím znečisťují
veřejný prostor a mají i nepovolený zábor obecního pozemku.
S pozdravem Luboš Pečený
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STALO

PŮVODCŮM ČERNÝCH SKLÁDEK

2013

SE

MOTOSRAZ 2013

Další černá skládka nám vyrostla na polní cestě
do Chvojinek od smečenské silnice.
V odpadu byla nalezena mimo jiné obálka se
jménem a adresou majitele odpadů.

22. června se v naší obci konal již 3. ročník Motorkářského srazu.
Počasí si naši motorizovaní nadšenci opět objednali
a vyšlo dokonale. Přestože účast byla nižší než v předešlých
ročnících, všichni, kteří přišli tuto akci podpořit, včetně těch
nemotorizovaných, si užili krásný sobotní den a mnozí i noc. Chci
poděkovat organizátorům, neboť pro mě byl tento ročník ten
nejhezčí ze všech. Nálada byla skvělá a kapely se snažily navodit tu
nejlepší atmosféru. Někteří z našich dobrých bavičů se postarali i o
pár kulturních vložek, které měly neskutečný úspěch. Smekám před
všemi, kteří se na organizaci podíleli, neboť měli vše dokonale pod
kontrolou a ráno by nikdo nepoznal, že se nás na zábavě sešlo víc
než dost. Ihned po skončení akce byl proveden 100% úklid. Takže
MOTORKÁŘI – děkujeme za jednu z nejhezčích akcí letošního
roku a doufáme, že příští rok bude ještě lepší. Já už se dnes těším,
co pro nás připravíte.

Adresát byl vyzván aktivistou České inspekce
životního prostředí, aby neprodleně odpad odklidil
a dostavil se na OÚ.
Dotyčný jen kýval a vše přislíbil.
Nicméně úřední obálku nevyzvedl, na úřad k podání
vysvětlení se nedostavil, odpad neodklidil a známku
na popelnici doposud nezakoupil.

K AM SY P ET E P AN E H AN U S I O D P AD ,
KDY Ž N EM ÁT E Z AK O UP E NU Z N ÁM K U
N A P O PE L N IC I?
Což je také otázka pro dalších několik našich
spoluobčanů, kteří si žijí po svém a dodržují svoje
tradice nedbajíc na to, že se jakýmsi záhadným
způsobem ocitli v civilizované společnosti, kde
normální lidé dávají odpadky do popelnice a za
odvoz nádoby platí 500 Kč za rok v sídle obecního
úřadu. Je to zákonný poplatek, kterým přispívá
KAŽDÝ OBČAN naší země na likvidaci odpadu.
Pokud se tedy považujete za občany naší české
země, měli byste také přispět svojí troškou do
mlýna …
Skládka byla na náklady obce odklizena pány
Polánkem a Petříkem, stejně jako další hromada
autoodpadu, kterou na cestu nějaké lidské dobytče
nasypalo.
Prosíme občany, kteří mají k vyhození záchodové
mísy, umyvadla, apod., aby je nedávali ke
kontejnerům na tříděný odpad. Jedná se o
velkoobjemový odpad, který je vždy na jaře a na
podzim svážen a likvidován. Pokud nemáte doma
místo, domluvte se s pány P+P, rádi vám vyjdou
vstříc a odpad na přechodnou dobu umístí na dvoře
OÚ.
mj

UZAVÍRKA
sil. III/23642 v úseku od křiž. se sil. III/23643 (ul. 5. května)
v obci Pchery po křiž. se sil. II/118 v obci Třebichovice

od 19. 8. 2013 do 28. 8. 2013
Provoz bude zcela vyloučen z úseku dotčeného stavbou
kanalizace, tj. pouze zastavěné území obce Pchery.
Zbylý úsek silnice, tj. úsek od konce zastavěného území
obce Pchery přes Saky po obec Třebichovice bude
označen jako slepá pozemní komunikace.

V průběhu výše uvedené akce byla opět burza, kterou pořádalo
Třebivadlo. Doufám, že i jejich snaha byla občany náležitě
oceněna. Každopádně měla úspěch a mnozí byli nadšeni, neboť
spousta lidí tuto akci zažila poprvé. I zde chci poděkovat všem
členům Třebivadla za uskutečnění jejich nápadu tyto dvě akce
spojit. Rovněž jim přeji, ať jim to hraje stále lépe.
Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří bydlí v nejbližším
okolí, že měli tolik trpělivosti a tolerance, že se ostatní naši i
přespolní občané mohli v tomto čase skvěle pobavit. Děkujeme za
všechny zúčastněné.
PROSBA
Obdržela jsem e-mail v návaznosti na svůj článek, který vyšel již
v roce 2011. Psala jsem v něm o panu Steinovi a náš měsíčník se
dostal do rukou pána, který by se rád dozvěděl o rodině p. Steina
více informací. Pokud máte někdo z Vás ještě nějaké vzpomínky na
jeho rodinu, nebo dokonce kontakt, dejte mi prosím vědět. Předem
všem děkuji.
Další příspěvek by měl spíš napsat můj manžel, ale vzhledem
k tomu, že všichni volali a osobně oslovovali mě, tak Vám toto
upozornění píši sama. Prosím všechny, pokud zjistíte výpadek,
nebo závadu na veřejném osvětlení, kontaktujte p. Pečeného
a samozřejmě můžete i mě. Minulý týden tři dny nesvítilo osvětlení
a my jsme to zjistili náhodou, když jsme se večer vraceli domů.
Každý v týdnu většinou sedí večer u televize a nevšimne si, že je
v obci úplná tma. Upozornění se k nám dostalo až po zjištění
a následně i po odstranění závady. Pro jistotu opět píši telefonní
spojení na Luboše Pečeného 775 612 021. Mějte ovšem také na
paměti, že údržbu provádí ve svém volném čase, takže zřejmě
nebude oprava provedena bezprostředně po zavolání. Děkujeme za
pochopení.
Kačka Pečená
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ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
Malá ochutnávka několika titulů, které Vám určitě přijdou k chuti.

Po dobu prázdnin je pro Vás knihovna otevřena
každé pondělí od 18:00 do 20:00

Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela

Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela je série šesti fantasy románů, jejichž autorem je irský spisovatel Michael Scott.
První kniha Alchymista byla vydána v roce 2007 s tím, že každý následující rok vyjde jeden další díl.
Šestá a poslední kniha Kněžka vyšla v roce 2012. Všechny knihy jsou k mání v naší knihovně. mj

Úspěšná jarní sezóna TŘEBIVADLA
Během května a června se několikrát rozhrnula opona našeho divadelního ochotnického
souboru Třebivadlo, aby se diváci v Královicích, Kolči, Hrdlívě, Tuřanech, Švermově,
Zvoleněvsi a Smečně mohli potěšit z pohádky o mlynářském štěstí.
Nutno podotknout, že tak náročnou štaci ochotníci absolvovali letos poprvé a zhostili se toho
s grácií. A jak sami přiznali, dokonce si to užívali bez stresu a napětí. Což je jistě také důsledek vlastně již pětileté
zkušenosti – založili jsme se v roce 2008!
Za tu dobu máme k dispozici řadu fotografií, některé z nich jste mohli shlédnout při letošní premiéře. Ty ostatní budou
k vidění v místní knihovně, kde se připravuje výstava věnovaná činnosti ochotníků.
Autorem řady fotek je Milan Petřiščák z reklamní agentury Klubko 55 a vy si můžete prohlédnout fotky z letošní
premiéry na webových stránkách. Zkopírujte níže uvedený odkaz a adresu vložte do prohlížeče.
mj
https://plus.google.com/photos/104096248679544191101/albums/5897233778379738673?authkey=CM6j_JLbvfDrDQ

Příští představení „Mlynářského štěstí“ se odehraje 7. září od 17 hodin v kačické sokolovně!
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ČERVENEC, SRPEN
V červenci nejsou změny po letním slunovratu zatím příliš
zřetelné, co se týče ubývání dne na úkor noci, teoreticky
však obrat již nastal.
V čem však „změna doby“ v přírodě patrná je, jsou barvy.
Na rozdíl od jara, kdy vládla zelená, „okořeněná“ květy,
kdy masa vegetace na zemi i dřevinách narůstala
geometrickou řadou, letní žár zelenou žhne, a prosazuje
své barvy - červenou a žlutou.
Rostliny pochopily svůj nový úkol, už nejen růst, ale
i myslet na budoucí generace, a ty může zajistit jen
semeno ukryté v plodu.
Žlutá je barvou zrajících klasů, červená zrajících plodů...
Srpen svou ranní rosou a předzvěstí konce prázdnin dává
za vznik myšlenkám, jaké zážitky by za léto ještě stálo za
to stihnout. Příroda má srpen za měsíc, kdy již
jednoznačně cítí ubývání zelených sil, cítí, že přijdou
horší časy. Proto příroda nutně musí stihnout ukrýt „svá
cestovní zavazadla“ do semen, které jsou obaleny
dužninou, tedy do plodů. Proto žně, proto sklizeň obilí,
a spousty druhů ovoce a zeleniny...
I pro člověka a zvířata je nutností, aby příroda opět
o stupínek pootočila svým kormidlem, protože při stále
narůstajícím létě, v našich zeměpisných šířkách, by naše
organismy začaly trpět poruchami termoregulace, což je
největší zdravotní zátěží srpna...
Na záhonech po „odchodu krasavců“, kteří dosáhli svého
vrcholu velikosti a dokonalosti, a dle koloběhu života
odputovaly zahrádkáři na stůl, je ideální vysét rostliny
zeleného hnojiva, které se na podzim zaryje.
Tak krásnou druhou půli prázdnin a vychutnejte si
všechny plody léta…
Martin Antušák

Chcete dostávat aktuální zprávy z obce do
svých mobilních telefonů?

MOBISYS
V případě Vašeho zájmu může obec pořídit a užívat
informační systém MOBISYS, který zprostředkovává
vzájemnou komunikaci mezi obcí a občany.
Umožní informovat občany v reálném čase o důležitých
záležitostech,
např.
plánovaných
uzavírkách
komunikací, kulturních a jiných akcích apod.

Ukončení soutěží pro děti
Vzhledem k tomu, že o tuto akci nebyl velký
zájem a vlastně se jí zúčastňovali stále stejní
soutěžící, rozhodla jsem se tuto soutěž ukončit.
Je smutné, kolik dětí nemá v sobě soutěživého
ducha a raději sedí před počítačem, nebo televizí
a nechává se bavit. Dnešní mládež nemá potřebu
se vzdělávat a ukázat, že jsou v něčem lepší než
ostatní. Proto chci velice poděkovat těm několika
rodičům, kteří jsou skvělí, že svoje děti vedou
k přirozené soutěživosti. To je totiž položení
základního kamene, pro jejich další vývoj a růst
ve společnosti. Děkuji Vám a nepřestávejte. Vy
máte svoje děti opravdu rádi, proto je vedete
správným
směrem
k
zodpovědnosti
a
samostatnosti. Neklesejte na mysli, já pro Vás
zase něco vymyslím.
Katka Pečená

MOBISYS představuje komplexní sofistikované řešení
umožňující oboustrannou komunikaci pomocí jasně
definovaných prostředků.
Kdykoli rychlé aktuální informace ve stažené aplikaci
MOJE OBEC na Vašich SMART telefonech, nebo
pouhé SMS zprávy na ostatní typy telefonů.
Blíže www.mobisys.cz
Pro občany je služba zdarma.
Výše měsíčního paušálu za odesílání Chytrých SMS
odpovídá 1,- Kč bez DPH za každého obyvatele obce
(tj. 560 Kč/měsíc bez DPH). U běžných SMS je
poplatek 0,90 Kč/SMS bez DPH. Náklady na provoz
systému hradí obec.
Hlasujte na webových stránkách obce, zda byste
uvítali více informací a chtěli tento systém užívat. mj
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SK TŘEBICHOVICE
FOTBALOVÝ TURNAJ
Dne 10. 8. 2013 proběhne na hřišti SK Třebichovice
od 09:00 již tradiční turnaj 4 týmů a to konkrétně
Třebichovice, Hrdlív, Vinařice a Družec. Tímto
bychom chtěli pozvat co nejvíce příznivců fotbalu
a dobré zábavy i s rodinami; pro tyto účely bude
připraveno posezení pod slunečníky a občerstvení, je
přislíbena trampolína pro naše nejmenší. Po skončení
turnaje bude možnost grilování či opékání na ohni.
Doufáme, že vyjde počasí (už jsme poslali
objednávku ☺) a vy se budete bavit.
Petr Svoboda

TURNAJ
V KOPANÉ
10. srpna 2013 od 9.00
na fotbalovém hřišti
SK Třebichovice
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

utkání
utkání
utkání
utkání
utkání
utkání

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Třebichovice – Vinařice „B“
Družec „B“ - Hrdlív
Vinařice „B“ – Družec „B“
Hrdlív – Třebichovice
Hrdlív – Vinařice „B“
Třebichovice – Družec „B“

Mistrovská soutěž pro podzim 2013
byla rozlosována následovně:
25.08.
01.09.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
20.10.
27.10.
03.11.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

17:00
17:00
17:00
10:15
16:30
10:15
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00

Třebichovice – V. Přítočno „B“
Družec „B“ – Třebichovice
Třebichovice – Lodenice
Lidice „B“ – Třebichovice
Třebichovice – Brandýsek „B“
K. Žehrovice „B“ – Třebichovice
Třebichovice – Kačice
Třebichovice – Bratronice
Doksy „B“ – Třebichovice
Třebichovice – Vinařice „B“
Dubí „B“ – Třebichovice
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PŘÍPADOVSKÉ
LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
MILÉ DĚTI!
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ
NA ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
KTERÉ SE BUDE KONAT
OD SOBOTY 31. SRPNA
DO NEDĚLE 1. ZÁŘÍ
ZA MÍSTNÍM POHOSTINSTVÍM
A TAKÉ NA SÁLE.
PROGRAM BUDE PŘIPRAVEN
OD SOBOTY 13:00 DO NEDĚLE,
KDY VYVRCHOLÍ DĚTSKÝM
PŘEDSTAVENÍM NA MÍSTNÍM SÁLE.
PRO TY NEJODVÁŽNĚJŠÍ Z VÁS JE PŘIPRAVENO
SPANÍ NA SÁLE, PROTOŽE BUDE PROBÍHAT I

VEČERNÍ STEZKA ODVAHY
VÁŽENÍ RODIČE!
PŘIJMĚTE POZVÁNKU
NA DIVADELNÍ SCÉNKY,
KDE V HLAVNÍCH ROLÍCH
UVIDÍTE SVÉ DĚTI.
NEDĚLE 1. 9. PO 13. HODINĚ NA SÁLE.
NA TUTO ZCELA NEVŠEDNÍ A PRO VAŠE
DĚTI,
DOUFÁME,
NEZAPOMENUTELNOU
AKCI, VÁS ZVE OCHOTNICKÝ SPOLEK

TŘEBIVADLO A OÚ TŘEBICHOVICE
DALŠÍ

INFORMACE

BUDOU

NÁSLEDOVAT

