2010
LISTOPAD
ČÍSLO

11

ROČNÍK

IX

Z OBS AHU:
S TRANA 2 ...........................
AKTUÁLNÍ INFORMACE
O VÝSLEDCÍCH VOLBY
STAROSTY,
MÍSTOSTAROSTY
A DALŠÍCH ČLENŮ
ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
Z USTAVUJÍCÍHO
ZASEDÁNÍ

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
28. 11. 2010
V 17.45 HODIN
Advent, tak jak ho známe,
začíná čtvrtou nedělí před
Štědrým večerem. Je dobou
očekávání příchodu. Přestože
naše očekávání mohou být
různá, na první neděli
adventní, lidově zvanou
železnou, rozžehneme světla
na smrku za obecním
úřadem, aby světlo z jeho
svící zpříjemnilo všem dobu
očekávání. Krásný advent.
Uzávěrka tohoto čísla: 19. listopadu 2010
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila M. Jehličková
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7 – 13, 18 – 20
Út: 7 – 12, 12.30 – 15
St:
7 – 13, 18 – 20
Čt: 7 – 12, 12.30 – 15
Pá: 7 – 12, 12.30 – 15
Telefon: 312 672 216
E-mail: obectrebichovice@seznam.cz
URL: www.trebichovice.cz

Více na straně 4, včetně info o předávání dárků!
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ve středu 10. 11. 2010 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva. Přestože účast občanů byla nezvykle hojná – přišlo na 50 občanů
(děkujeme!), je na místě podat informace těm z Vás, kteří jste se veřejného
zasedání nezúčastnili.
Do programu ustavujícího zasedání byl zařazen bod, který se týkal volby
starosty a místostarosty. Předcházela mu volba způsobu volby těchto funkcí, ve
které bylo poměrem hlasů 5:4 rozhodnuto o tajné volbě. Přestože se tento
způsob volby mnohým přítomným nezamlouval, je třeba připomenout, že
i takovou možnost zákon připouští, a že vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli
určitého stupně demokracie, je třeba akceptovat i názory, se kterými se ani při
nejlepší vůli nemůžeme ztotožnit…
Výsledek tajné volby starosty je následující:
1 hlas pro paní Marii Hanušovou, 2 hlasy pro pana Jana Glase, 6 hlasů pro
paní Markétu Jehličkovou, která se stala starostkou obce.
V další tajné volbě, se stejným poměrem hlasů, se volil místostarosta obce.
Výsledek tajné volby místostarosty obce je následující:
4 hlasy pro pana Františka Peška, 5 hlasů pro pana Jana Glase, který se stal
místostarostou obce.
V dalším bodě programu byli voleni předsedové kontrolního
a finančního výboru. Nominace paní JUDr. Evy Gomolové do čela kontrolního
výboru byla stvrzena 8 hlasy, nominovaná se sama hlasování zdržela.
Do čela finančního výboru byla nominována Mgr. Marie Kalušová, která
obdržela také 8 hlasů, neboť se též hlasování nezúčastnila.
Do programu příštího veřejného zasedání, které je předběžně plánováno na
22. prosince, bude zařazen mimo jiné i bod, dle kterého by měly být ustaveny
další orgány zastupitelstva a starosty – výbory a komise. Informovali jsme o nich
v říjnovém vydání zpravodaje a Vy je velmi dobře znáte, protože byly vždy
zastupitelstvem či starostou zřizovány.
Zcela nově bychom chtěli do těchto „útvarů“ angažovat Vás, občany. Naše
vize je taková, že v každém takovém výboru či komisi budou členové výhradně
z řad občanů, kteří se budou podílet na aktivitách těch kterých uskupení a skrze
tyto pak ovlivňovat a sledovat kroky zastupitelstva a chod věcí obecních. Mnozí
z Vás nám již spolupráci nabídli, což je pro nás důkazem správnosti našeho
rozhodnutí.
Prosíme Vás, abyste tak činili i nadále, protože bychom rádi zřízením výborů
a komisí pokryli oblasti nejen kulturně sociální, volnočasové, stavebně bytové,
ale nově i sféru životního prostředí a pro obecní kasu velmi důležitou záležitost –
získávání dotací pro rozvoj obce. Máte-li zkušenosti nebo třeba jenom zájem
o práci v těchto oblastech, dejte nám, prosím, vědět. Využít lze buď osobního
kontaktu se zastupiteli, nebo nás oslovit prostřednictvím mailové adresy
spolecnoucestou@volny.cz.
Protože došlo také k ukončení činnosti slečny knihovnice, je třeba se zabývat
otázkou další existence místní knihovny. Její stav a služby, které poskytovala, se
naprosto neslučují s představou knihovny 21. století. Knihovna žádá revitalizaci
a tímto vyhlašujeme jakési výběrové řízení na osobu, která má nejen kladný
vztah ke knihám, ale která by dokázala z knihovny udělat prostor, kam by
směřovaly kroky čtenářů, který by se stal místem setkávání s moudrostí a to jak
prostřednictvím besed, kulturně vzdělávacích akcí, společných čtení apod.
Moudrost a vzdělanost je třeba hýčkat a podporovat, protože bez ní to daleko
nedotáhneme. Vaše nápady, projekty, nabídky lze posílat na výše uvedenou
adresu, nebo přímo na obecní úřad.
mj
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
Z USTAVUJÍCÍHO
ZASEDÁNÍ KONANÉHO
DNE 10. 11. 2010
1. Zastupitelstvo obce se usneslo
souhlasit s předloženým jednacím
řádem s tím, že na některém z příštích
zastupitelstev bude předložen
podrobnější jednací řád.
2. Zastupitelstvo obce se usneslo
souhlasit s tajnou volbou starosty
a místostarosty.
3. Zastupitelstvo obce se usneslo
souhlasit s nově zvolenou starostkou
obce Markétou Jehličkovou a nově
zvoleným místostarostou obce
Janem Glasem.
4. Zastupitelstvo obce se usneslo
souhlasit se zřízením kontrolního a
finančního výboru, s volbou
předsedkyně kontrolního výboru
JUDr. Evou Gomolovou a
předsedkyně finančního výboru
Mgr. Marií Kalušovou.
Členové výborů budou zvoleni na
příštím zasedání zastupitelstva.
5. Zastupitelstvo obce se usneslo
souhlasit s odměnou za výkon
neuvolněného člena zastupitelstva ve
funkci starostky ve výši 16.960,- Kč,
ve funkci místostarosty ve výši
15.340,- Kč, ve funkci předsedkyně
kontrolního výboru ve výši 1.520
a ve funkci předsedkyně finančního
výboru ve výši 1.520,- Kč.
Výše uvedené odměny budou
poskytovány od 10. 11. 2010.
Odměny ostatním předsedům a členům
výborů, kteří jsou členy zastupitelstva,
budou vypláceny po jejich zvolení na
příštím zasedání zastupitelstva.
V případě souběhu odměn za výkon
funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce bude takovému
členovi zastupitelstva obce poskytnuta
odměna ve výši souhrnu odměn za
jednotlivé funkce.
Neuvolněným členům zastupitelstva
obce bude poskytována měsíční
odměna v horní hranici daných
nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
Náhrada mzdy (refundace)
neuvolněným členům zastupitelstva
obce, kteří jsou v pracovním či jiném
obdobném poměru, bude poskytována
dle zák. 128 Sb. § 71 odst. 4.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Usnesení z ustavujícího zasedání
je vyvěšeno na úřední desce před
OÚ a také na elektronické úřední
desce, jejíž adresa je
http://www.trebichovice.cz.
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Běda mužům, kterým žena vládne…
jest citací ze Starých pověstí českých a já pevně doufám, že se
v mém případě nikdy nenaplní. V každém případě bych Vám
všem, kteří jste ve volbách zakřížkovali čtvereček nad mým
jménem či vedle něj, chtěla ze srdce poděkovat za důvěru, které
si cením o to víc, že jsem zde tak zvanou „naplaveninou“, kterou
sem však nepřivedla voda Vltavy, jež mne křtila, nýbrž, která se
zde „uchytila“ před nějakými 15 lety díky „koňské síle“, a která
způsobila, že jsem opustila pohodlí pražského bytu a ocitla se
zde mezi Vámi.
Je to trochu handicap, být cizákem mezi domorodci, což se zcela
zřetelně ukázalo v předvolebním čase, neboť řada z Vás
nevěděla (a pravděpodobně stále neví), kdo je to ta Jehličková.
Pokusím se to trochu napravit a představit osobu, která je toho
času starostkou Vaší obce.
Narozena jsem ve znamení Blíženců s příznivou konstelací
hvězd, která mne přesto stále nenechává v klidu. Ráda se
obklopuji lidmi, kteří mají svůj názor a dokáží si ho prosazovat,
jsem přívržencem diskuze a ač může být někdy nepříjemná, ve
svém důsledku má pro věc samotnou kladný dopad.
Je mi 45 let, jsem vdaná, mám 11letého syna, pracuji ve stavební
společnosti jako garant smluvních vztahů, což znamená, že
uzavírám smlouvy jednak s investory, ale zejména s dodavateli.
Také se pracovně zaobírám veřejnými zakázkami, dotacemi
a marketingem. Předpokládám, že všechny tyto mé nabyté
zkušenosti, znalosti a kontakty najdou uplatnění při práci pro
obec.
V roce 2003 začal pravidelně vycházet Třebichovický měsíčník
a protože jsem původním řemeslem „od novin“, nabídla jsem
tehdy obci spolupráci na něm a několik let jsem se podílela na
jeho přípravě. Byla to doba, kterou jsem trávila na mateřské
dovolené a tak jsem si ji zpestřovala sháněním informací
o zdejším kraji, o lidech, kteří zde žili, a tak se na stránkách
zpravodaje tu a tam objevilo něco z toho, co jsem vypátrala ze
starých kronik či od pamětníků. Ráda bych v této aktivitě
pokračovala a zapojila do ní co nejvíce lidí. Jest totiž mým snem
vydat nějakou malou publikaci o historii tohoto místa,
o událostech, které se tu odehrály, aby po nás zbylo nějaké
memento těm, kteří přijdou po nás.
Psaní je takovou mojí srdeční záležitostí, tudíž ode mne můžete
očekávat, že Vás budu neustále zahrnovat informacemi všeho
druhu a to zejména v obecním zpravodaji. Od toho tu také je
a jako starostka obce jsem povinna dle zákona Vás informovat,
což skutečně budu činit s velkým potěšením.
Stejně jako psané slovo je mi velmi blízká divadelní činnost
a divadlo vůbec. Je to jiný svět, kde Vás netíží starosti všedních
dnů, taková mana pro duši. Spolu s několika nadšenci jsme
v roce 2008 založili divadelní spolek TŘEBIVADLO. Máme za
sebou řadu úspěchů, a přestože se v letošním roce nepodařilo
nastudovat novou hru, je připravena pro rok další.
Tuto ochotnickou činnost bych ráda podporovala i z titulu své
funkce, jakožto všechny ostatní aktivity, které budou přínosem
pro nás pro všechny. Pokud máte jakékoli nápady, připomínky,
či kritiku, využijte mailové adresy spolecnoucestou@volny.cz, ze
které Vám mile ráda odpovím.
S přáním hezkých adventních dní Markéta Jehličková,
t.č. starostka
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LISTOPADOVÉ
POZVÁNKY
26. 11. 2010 od 19.00

v šenku

PIVO ZDARMA
pro prvních 100 dobrovolných ochutnávačů
krušovického piva MALVAZ!
V místním restaurantu Případov Vás již
od 17.00 budou k ochutnávce lákat sličné
hostesky. Nenechte si ujít!

27. 11. 2010 od 15.00

na sále

27. 11. 2010 od 20.00

na salonku

Schůzka všech stávajících ochotníků,
ale především
VÁS VŠECH, KTEŘÍ BYSTE RÁDI
ROZŠÍŘILI NAŠE ŘADY.
Na salonku potom v šenku.
Přijďte si zahrát!
Kontakt: O.T.A. 603 321 449
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LISTOPADOVÉ
POZVÁNKY
28. 11. 2010 od 15.00

na salonku

ADVENTNÍ ČAROVÁNÍ
Na malém salonku bude nachystáno vše, co
potřebujete pro výrobu adventních věnců a ještě
mnohem víc! K dispozici budou také napečené
perníčky, které si tady můžete nazdobit. Pojaly jsme
akci jako rodinnou a tak bychom rády uvítaly
zejména maminky, tatínky, babičky, dědečky se
svými ratolestmi. Neboť právě dětem bychom měli
věnovat maximum a to nejen v době, kdy čekají na
Ježíška.
Přihlášky se zálohou 100 Kč za 1 věnec vybírá
Dáša Jakešová. Kde ji najdete, netřeba připomínat.
Kdo neví, zkusí místní Jednotu. Ceny za nejhezčí
adventní věnec, dárky pro šikovné zdobitele
perníčků a mnohá překvapení má pro Vás a Vaše
děti připraveny Dáša Jakešová a Katka Pečená,
které Vás tímto srdečně zvou.

28. 11. 2010 v 17.45

před OÚ

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v předzahrádce obecního úřadu za zvuku
vánočních melodií

PROSINCOVÉ
POZVÁNKY
4. 12. 2010 od 16.00

na sále

akce zrušena.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
A JAK TO BUDE S DÁRKY
PRO VAŠE NEJMENŠÍ?
Zabalené, jmenovkou označené balíčky
budeme letos nosit 4. 12. v době mezi 10.00
a 12.00 přímo na salonek OÚ,
kde je od Vás budeme přebírat.
A stále platí, že předání balíčku před počátkem akce
je za 50 korun českých, které propadají peklu.

4. 12. 2010 od 20.00
v šenku
Posezení pro dospělé s kytarou
11. 12. 2010

BURZA OBLEČENÍ*
18. 12. 2010

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE*
*Bližší info najdete na plakátech

Kdo máte zájem slavit poslední den v roce
společně v místní restauraci,
nezapomeňte se zapsat na závaznou
přihlášku tamtéž, nebo v místním
obchodě JEDNOTA COOP.
Pokud bude malý zájem ze strany
občanů, bude tato společná akce zrušena!

2010

