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ROČNÍK XVII

Pozvánka na nevšední besedu
pro malé i velké na téma:
ZALOŽENÍ REPUBLIKY

Přijďte si poslechnout povídání se spisovatelkou Danou Šimkovou
o tom, jak se postupně utvářely naše dějiny, aby daly podnět ke
vzniku Republiky, jak obtížná byla situace našeho národa v 19. století
a kde se v nás vzala ta touha po samostatnosti? Proč to nešlo celá
staletí a v roce 1918 se to konečně podařilo? Co všechno museli naši
předci udělat, aby naše země dostala své místo na mapě Evropy?
Založení Republiky není jen 28. říjen 1918, ale celé století práce
a odhodlání.

PODZIMNÍ
BURZA

od 5 Kč za kus
sobota 6. října
od 9 do 14
neděle 7. října
od 9 do 12

Ve čtvrtek 11. října 2018
od 17:30 do 19:00
na malém salónku OÚ Třebichovice

na sále pohostinství
ve Třebichovicích
Uzávěrka tohoto čísla: 25. září 2018
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází 12x ročně
Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
I. Komárková (IK), M. Antušák

Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
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
US N E S EN Í Z 6. VE Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E K O N AN É HO D N E 3. 9. 20 1 8
USNESENÍ č. 3/6VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 181/8
o výměře 13 496 m2, orná půda, zemědělský půdní fond a pozemku parc.
č. 181/1 o výměře 3 060 m2, orná půda, zemědělský půdní fond nacházející se
v katastrálním území Třebichovice, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kladno, za minimální cenu 200 Kč/m2 a za podmínek uvedených v kupní
a plánovací smlouvě, které tvoří nedílnou součást zveřejněného záměru, který
byl vyvěšen na úřední desce od 13. 8. 2018 do 3. 9. 2018.
USNESENÍ č. 4/6VZ/2018
ZO Třebichovice odsouhlasilo složení výběrové komise pro otevírání obálek
na Výběrové řízení pozemky ROVINA.
USNESENÍ č. 5/6VZ/2018
ZO Třebichovice schvaluje dodatek č. 1 na stavbu s názvem „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Třebichovice“ řešící termín předání staveniště
a ukládá starostce, aby jménem obce uzavřela dodatek se zhotovitelem
společností Froněk, spol. s r.o., IČO 47534630.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBICHOVICE
Starostka obce Třebichovice v souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

POZVÁNKA

oznamuje:
1.

na veřejné zasedání zastupitelstva

Volby do Zastupitelstva obce Třebichovice se uskuteční:

v pondělí 1. října 2018
od 18.15 hodin v sídle OÚ

v pátek dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
Obecního úřadu v Třebichovicích, Třebichovice čp. 89.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.

4.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Program zasedání:

1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
ZO

2.
3.

Oznámení o rozpočtovém opatření č. 9/2018

4.
5.

Jiné opatření obce – Řád veřejného pohřebiště

6.

Různé

Obecně závazná vyhláška 1/2018 – zrušení
Řádu veřejného pohřebiště z roku 2002
Žádost o finanční vyrovnání za zhodnocení
obecního bytu

INFORMOVANOST OBČANŮ
Všichni občané obce (a nejen oni!) mohou využívat ZDARMA moderní informační systém a dostávat zprávy do svého
mobilu pomocí SMS, v případě chytrých mobilů lze navíc využívat aplikaci MOBISYS.
Postup registrace je podrobně uveden na webu obce po kliknutí na ikonu umístěnou dole v levém sloupci nabídky –
KOMUNIKUJTE S OBCÍ MODERNĚ. Zaregistrujte se podle návodu a všechny informace vám budou k dispozici.

Zrušení registrace systému obecních SMS
Ze systému obecního zpravodajství Mobisys je možné se odregistrovat zasláním SMS ve tvaru ODREG
TREBICHOVI OBZ na telefonní číslo (+420) 777 080 880. Pokud se jedná o telefonní číslo, z něhož již nelze zaslat
SMS zprávu, potom lze provézt odregistraci tak, že nám zašlete čísla, která již nejsou platná (např. z důvodu úmrtí
nebo odcizení) a my zařídíme jejich odregistraci.
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Český kníže sv. Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi
28. září 935. Pozůstatky zavražděného knížete leží na
Pražském hradě v katedrále sv. Víta ve svatováclavské kapli.
Sv. Václav je hlavním zemským patronem a den výročí jeho
zavraždění se od roku 2000 slaví jako státní svátek - Den
české státnosti. Oslavte i vy tento svátek výletem do míst,
které se ke svatováclavské legendě váže.

ZÁŘÍ

Z V E M E

2018

V Á S

DO KNIHOVNY
Zprávy z knihovny
V naší knihovně je příjemné posezení, v klidu si můžete
knihy pročítat nebo si popovídat s ostatními čtenáři.
Mimo stálého knižního fondu v knihovně jsou knihy 4x do
roka doplňovány tzv. Výměnným fondem ze Středočeské
knihovny. Aktuální seznam knih je vždy uveden na
webových stránkách obce. Nový fond právě přišel, takže
podívejte se, zda by vás nějaká kniha nezaujala nebo si
raději přijďte knihy do knihovny prohlédnout. Pokud máte
zájem o konkrétní knihu nebo autora a momentálně není
kniha k dispozici, lze využít meziknihovního fondu.
A milé děti, potřebujete knihy pro mimočítankovou četbu?
U nás v knihovně určitě něco najdete.
IK

ZÁŘÍ
Měsícem září točí zvěrokruh roku zpět k zeleni a vlhku, po
vyprahlém, vysušeném a zežloutlém srpnu.
Září nejen, že plodí úrodu, která se vůbec nemusí stydět před
konkurencí předchozích úrod, ba naopak, září dokonce rozkvétá,
i když co se podzimních květů týče, ve srovnání s jarními jakýsi
chlad a bledost v nich je.
Temperament Panny vibruje s plnou spižírnou, kterou by si září
mohlo dát do erbu.
Na hradišti Budeč
u Zákolan se konají 28. září 2018 již
14. Svatováclavské slavnosti. Připomínají sv. Václava,
který se v tamější rotundě sv. Petra a Pavla učil podle
legend základům křesťanské nauky i psaní.
Návštěvníci se opět mohou těšit
na bohatý program včetně návštěvy rotundy s výkladem.

Bylinkářští fajnšmekři radí v září, kdy jsou bioenergeticky
nejzatíženějšími orgány slezina se slinivkou, užít komonici,
hořec, puškvorec, vavřín a kořen lékořice.
Slinivka se nejen podílí na trávení, hormonech, ale také má na
„starosti“ všechny sliznice v těle, a hlavně, reaguje na lásku, se
kterou máme přistupovat k životu, tudíž nepropadejte v září
panice ti, co se nevypravíte na louky pro komonici nebo do hor
pro žlutý hořec, řiďte se návodem číslo dva ☺
Martin Antušák

Kolo
1.

Datum
26.08.2018

Den
Neděle

Čas
17:00

Domácí
Třebichovice

Hosté
Černuc "B"

Výsledek
4:6

2.

02.09.2018

Neděle

17:00

Pletený Újezd

Třebichovice

3:1

3.

09.09.2018

Neděle

17:00

Třebichovice

Zákolany

1:5

4.

16.09.2018

Neděle

16:30

Třebichovice

Neuměřice "B"

5:6

5.

23.09.2018

Neděle

16:30

Pchery

Třebichovice

3:1

6.

30.09.2018

Neděle

16:30

Třebichovice

Zichovec "B"

7.

07.10.2018

Neděle

16:00

Vinařice "B"

Třebichovice

8.

14.10.2018

Neděle

16:00

Třebichovice

Družec "B"

9.

21.10.2018

Neděle

15:30

Zlonice "B"

Třebichovice

10.

28.10.2018

Neděle

14:30

Třebichovice

Velké Přítočno "B"

11.

04.11.2018

Neděle

14:00

Slatina

Třebichovice

Přijďte podpořit náš tým.
Občerstvení zajištěno.

V neděli 30. 9. od 16:30
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
TŘEBICHOVICE, SAKY
Připomeňme si…
Na volebním lístku do komunálních voleb pro období 2018 až 2022 jsou všechny kandidující strany v pořadí podle
vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Lístky dostanete domů nejpozději tři dny
před konáním voleb. Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici
také ve volební místnosti.
Zaregistrovány jsou dvě volební strany – sdružení nezávislých kandidátů.
Volič má tolik hlasů, kolik se v obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů.
U nás volíme pro následné volební období 9 zastupitelů!!!
Váš volební hlas má tedy 9 „bodů“, které lze dělit mezi 18 kandidátů. Existují 3 způsoby volby.

TŘI ZPŮSOBY VOLBY
1. Volím stranu

2. Volím jednotlivé kandidáty

3. Volím stranu a kandidáty
z další strany

HLASOVACÍ LÍSTEK

HLASOVACÍ LÍSTEK

HLASOVACÍ LÍSTEK


 STRANA










A

Kandidát 1
Kandidát 2
Kandidát 3
Kandidát 4
Kandidát 5
Kandidát 6
Kandidát 7
Kandidát 8
Kandidát 9

 STRANA










B

Kandidát 1
Kandidát 2
Kandidát 3
Kandidát 4
Kandidát 5
Kandidát 6
Kandidát 7
Kandidát 8
Kandidát 9

Nejjednodušší možností, jak odevzdat
svůj hlas, je volit pouze jednu
z kandidujících stran (sdružení
nezávislých kandidátů).
V takovém případě volič křížkem
označí velký čtvereček v záhlaví
sloupce vybrané volební strany.
V praxi tímto způsobem dává hlas
všem kandidátům vybrané strany.
Pokud se tedy v našem případě v obci
volí 9 zastupitelů, dá volič „velkým“
křížkem u názvu kandidující strany
hlas všem jejím 9 kandidátům. Kdyby
ale zakřížkoval obě strany, bude jeho
hlasovací lístek zcela neplatný.

 STRANA

A

 Kandidát 1














Kandidát 2
Kandidát 3
Kandidát 4
Kandidát 5
Kandidát 6
Kandidát 7
Kandidát 8
Kandidát 9

 STRANA














B

Kandidát 1
Kandidát 2
Kandidát 3
Kandidát 4
Kandidát 5
Kandidát 6
Kandidát 7
Kandidát 8
Kandidát 9

Nelíbí se vám ani jedna z volebních
stran a chcete si vybrat jednotlivé
kandidáty napříč volebním spektrem?
Pak malým křížkem označte
čtvereček u jména každého
vybraného kandidáta.
POZOR! U nás volíme 9 zastupitelů.
Když zakřížkujete méně kandidátů,
váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla
bude slabší, protože část svého hlasu
nevyužije.
Když naopak zakřížkuje více
kandidátů než 9, bude celý
hlasovací lístek neplatný.

 STRANA













A

Kandidát 1
Kandidát 2
Kandidát 3
Kandidát 4
Kandidát 5
Kandidát 6
Kandidát 7
Kandidát 8
Kandidát 9


 STRANA










B

Kandidát 1
Kandidát 2
Kandidát 3
Kandidát 4
Kandidát 5
Kandidát 6
Kandidát 7
Kandidát 8
Kandidát 9

Kombinace „velkého“ křížku
s „malými“ v praxi funguje tak, že hlas
se připočítá všem kandidátům
s „malým“ křížkem a dále tolika
kandidátům označené volební strany,
kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni,
a označených jednotlivých kandidátů,
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti
označené volební strany uvedeni v
jejím sloupci.
Vysvětlení uvedeného příkladu:
Hlas voliče připadne 3 kandidátům
označeným „malým“ křížkem a prvním
6 kandidátům (9 – 6 = 3) ze strany,
které dal „velký“ křížek.

