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XI
INFORMACE PRO OBČANY
V pondělí 4. června 2012
bude zahájeno vybírání

POPLATKU ZA ODP AD
na II. pololetí r. 2012.
Výše poplatku
250,- Kč na osobu
mající trvalý pobyt v obci.
Za objekt sloužící k rekreaci se vybírá
poplatek 250,- Kč na ½ roku za celý objekt.
Známka na II. pololetí musí být vylepena
nejpozději 3. července 2012, jinak nebude
odvoz popelnice proveden.

■■■■■■■■■■■■■
Od 4. do 13. června probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
za II. Q 2012
v hotovosti v sídle OÚ
v těchto termínech:
Po
St
Po
St

4. 6. 2012
6. 6. 2012
11. 6. 2012
13. 6. 2012

vždy od 8:00 do 12:00
a od 18:00 do 20:00
Cena:
270 Kč/osoba/kvartál
Cena pro dlužníky: 338 Kč/osoba /kvartál***
*** Dotace na stočné ve výši 20 % je poskytnuta pouze těm
občanům, kteří nemají vůči obcím nebo Svazku obcí TSH
pohledávky po lhůtě splatnosti.

6. ČERVNA OD 17 DO 18 HODIN
PROBĚHNE PŘED OÚ

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK.
Očkování proti vzteklině stojí 90 Kč
(pro kočku i psa).
V případě, že majitelé budou chtít psa nebo kočku
naočkovat rozšířenou vakcínou, ať toto nahlásí na
OÚ v Třebichovicích nejpozději do 5. června.
Rozšířená vakcína pro psa stojí 320 Kč
a pro kočku 310 Kč.

Uzávěrka tohoto čísla: 17. května 2012
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
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
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 ZE 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 23. 4. 2012
USNESENÍ č. 3/3VZ/2012:
Byl projednán Závěrečný účet obce Třebichovice za rok 2011 s výhradou.
Tento závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 28. 2. 2012 do 23. 4.
2012.
Závěrečný účet obsahuje:
−
výkaz o plnění rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby
−
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Kraje,
obcím, státním Fondům a jiným rozpočtům a hospodaření dalších osob
−
údaje o hospodaření s majetkem obce
−
zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajským úřadem.
Projednání bylo uzavřeno s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením v
roce 2011 s výhradou (zjištěné nedostatky při kontrole hospodaření dne 7. 2.
2012).
USNESENÍ č. 4/3VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s delegováním pana Jana Glase,
místostarosty Obce Třebichovice, jako akcionáře společnosti VKM, a.s., na
řádnou valnou hromadu společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, A.S.,
která se koná dne 24. května 2012, jakožto i na všechny mimořádné a řádné
valné hromady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., IČ 4635691, které
se uskuteční v roce 2012.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je
oprávněna obec jako akcionář společnosti VKM, a.s., zejména účastnit se
valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným hlasovacím řádem
VH, požadovat a dostávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které
jsou předmětem jednání VH, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným
bodům programu.
V případě neúčasti delegovaného na VH, vyslovuje ZO Třebichovice souhlas
se zastupováním náhradníků panem Liborem Lesákem a panem Tomášem
Hrodkem.
USNESENÍ č. 5/3VZ/2012:
Na základě § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje ZO Třebichovice následující podmínky a
výši paušální částky, která bude poskytována z rozpočtu obce jako náhrada
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.
Výše paušální částky: 190 Kč za každou započatou hodinu; Maximální rozsah
náhrady: 8 hodin denně;
Období poskytování náhrady: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012.
Odvody na pojištění a zdanění jsou na straně příjemce.
USNESENÍ č. 6/3VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská
940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plných
mocí Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur. a Markétou Kaňkovou jako oprávněným
a panem Milošem Dvořákem, nar. 30. 4. 1950, bytem Sýkovecká 234, Praha 9
jako investorem.Věcné břemeno se týká STL plynovodní přípojky v délce 4,2 m
uložené pod částí komunikace na pozemku p.č. 813/1, zapsaného na LV č.
10001 pro kú. Třebichovice 770001, obec Třebichovice, u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 500 Kč.
Veškeré náklady spojené s vkladem práva odpovídajícímu věcnému břemeni
dle uzavřené smlouvy do katastru nemovitostí nese investor.
USNESENÍ č. 7/3VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE ROZŠÍŘIT NÁJEMNÍ
SMLOUVY a usneslo se souhlasit s podpisem dodatků ke dvěma nájemním
smlouvám uzavřených dne 30. 5. 2007 na pronájem bytu č. 2 a 4 v čp. 107,
nacházejícím se na pozemku p.č. st. 151, v k.ú. Třebichovice, zapsaného na
LV č. 10001 pro k.ú. Třebichovice 770001, obec Třebichovice, u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno.

KVĚTEN

2012

USNESENÍ č. 8/3VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje nákup vysavače značky Karcher včetně
příslušenství v ceně 7.492,- Kč.
USNESENÍ č. 9/3VZ/2012:
ZO Třebichovice se z důvodu digitalizace pozemků usneslo souhlasit s
odúčtováním pozemků (vyřazením z majetku obce) v celkové výši
152.808,29 Kč a to:
Lesní pozemky
031 200 vyřadit v hodnotě ........................................... 6.410,00 Kč
Zahrady, ovocné sady, travní porosty
031 300 zařadit v hodnotě .......................................... 3.852,66 Kč
Stavební pozemky
031 400 vyřadit v hodnotě ........................................ 12. 895,26 Kč
Stavební pozemky v zástavě
031 401 vyřadit v hodnotě ........................................... 3.270,00 Kč
Orná půda, vodní plocha, ostatní
031 500 vyřadit v hodnotě ....................................... 134.085,69 Kč
USNESENÍ č. 10/3VZ/2012:
ZO Třebichovice podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje zadání
změny č. 3 územního plánu Třebichovice.
USNESENÍ č. 11/3VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje hospodářský výsledek roku 2011 ve výši
799.071,92 Kč (účet 493) a souhlasí s jeho převodem na účet 431.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 21. května 2012 od 18.15 hodin
v kanceláři OÚ
Program zasedání:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2012

NENECHTE SI ZAPÁLIT
ZEM POD NOHAMA
PETICE
Dovolujeme si tímto upozornit všechny případné zájemce, že starosta
města Slaného organizuje petiční akci namířenou proti záměru firmy
Wildhorse Energy CZ, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 na
zahájení přípravných prací souvisejících s případnou těžbou černého
uhlí na Slánsku metodou podzemního zplynování uhlí.
Petiční archy jsou k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu č.p.136
(u podatelny), dále v Infocentru Slaný za Velvarskou bránou a ve studovně Knihovny
V. Štecha.

Obecní úřad v Třebichovicích se k této petici také připojuje a Vám
občanům nabízí možnost svým podpisem pod její znění dát najevo
svoji nevoli se záměrem australské firmy těžit v České republice uhlí
pomocí riskantní metody, která vyvolává u občanů oprávněné obavy.
Podpisové archy jsou k dispozici v sídle OÚ, v místním pohostinství
a v Jednotě. Podepisovat je můžete do 28. května 2012.
Článek pana starosty Ivo Rubíka o možném nebezpečí spojeném s výše
uvedeným záměrem si můžete přečíst u každého podpisového archu.
Je převzat z Informačního zpravodaje města Slaný SLÁNSKÁ
RADNICE, který je ke stažení na webových stránkách města
(http://www.meuslany.cz/cs/mesto-slany/mesicnik-slanska-radnice/rok2012/duben/).
Případná realizace záměru by mohla mít negativní dopad také na naši
obec. Nemalé zásoby kvalitní vody se nacházejí také na katastru naší
obce, nehladě na to, že řada z nás má stále funkční studny.
Děkujeme, že nezůstáváte lhostejní.
Markéta Jehličková

STRANA

3

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

KVĚTEN

2012

POZVÁNKA DO DIVADLA
Dámy a pánové, hoši a děvčata, slyšte a zpozorněte!
Důležitá zpráva nyní je Vám předkládána!
TŘEBIVADLO na vědomí dává, že se chystá velká sláva!
Za kratičký čas, zahrajeme zas,
pro potěchu ducha, možná pro zasmání,
zažijete, co jinde není k mání.
Zahoďte hrábě, lopaty, uvažte na krk kravaty,
na sál se přece vydejte,
shlédnouti naše kreace, bude to totiž legrace.

Po
dvouleté
přestávce
přichází
ochotnický divadelní spolek s novou
pohádkou plnou čertů, dobra i zla, lásky
i nenávisti, prostě všeho, co v žádné
správné pohádce nesmí chybět. Není to
ale ani tak o tom, co se hraje, a jak se to
hraje, ale spíše o mimořádné odvaze a
odhodlání všech zúčastněných dát
dohromady kus legrace, kterým snad
potěší Vás diváky. Tak je, prosím,
nezklamte a přijďte se na ně podívat,
protože to bude stát za to!

Vzkříšení divadelní tradice
Obrat nastal v roce 2008, kdy bylo dnem
4. ledna toho roku založeno nové
ochotnické divadlo nesoucí název
TŘEBIVADLO.
První premiéra byla odehrána dne 12.
dubna 2008. Jistě si vzpomenete na
Mrazíka Třebíka a na večerní pyžamový
ples.

Sněhurka a 7 havířů, tak se jmenovala
další pohádka, která udělala radost
zejména těm nejmenším. Její premiéru jste
mohli vidět 16. května 2009.
Byla to celkem výpravná pohádka, neboť
se nám podařilo vytvořit a sehnat úžasnou
garderóbu.
No, posuďte sami, jak jim to slušelo:

Z historie ochotníků
Před dávnými a dávnými časy se
ochotnické divadlo na vsích hrávala snad
všude.
Ani
Třebichovice
nebyly
výjimkou. Již před válkou tady existoval
divadelní spolek, ale nemáme žádné
bližší informace o jeho činnosti. Zbyly
nám po něm ale nádherné kulisy, které
jste mohli při mnoha příležitostech
spatřit na vlastní oči. Možná si
vzpomínáte na vyprávění pana Váni,
které vyšlo ve zpravodaji v roce 2008.
Za těch časů ještě nestála budova
současného pohostinství, ale byly zde
hned tři jiné hospody, z nichž dvě byly
také místem, kde ochotníci zkoušeli
a hráli své hry.

Mrazík Třebík, premiéra, duben 2008

S Mrazíkem Třebíkem jsme hostovali na
mnoha jevištích (pod širým nebem).

Mrazík Třebík, Kačice, září 2008

Při představení v Kačici jsme navázali
„družbu“ s tehdejším senátorem panem
Jiřím Dienstbierem, který se stal našim
čestným hostem i na dalších představeních.

Podzimní píseň lásky, Kačice, duben 1956

Poslední představení byla sehrána
počátkem 60tých let minulého století. To
už se ale ke slovu hlásil televizor
a během dalších let docela vytlačil
ochotníky z prken vesnických sálů.
Nezájem lidí udělal poslední tečku za
„divadelní zábavou“.

Jedna z ručně malovaných kulis, které byly
nalezeny na půdě OÚ.

Sněhurka, Čelechovice, 2009

V roce 2010 se nepodařilo dotáhnout do
zdárného konce další představení, které se
připravovalo a nastálá pauza se protáhla
až do roku 2011.
Nicméně chuť a touha zase vylézt na
prkna, která znamenají mnoho, oprášit
kulisy, navlíknout se do barevných
kostýmů, natřít si na tváře maskary
a zkoušet v mrazivém vzduchu nevytopeného sálu, nikoho neopustily.
Nové tváře oživily soubor, přinesly do něj
zase jiný náboj a energii.
A máme tu další povedený kousek…
►►►►►►►►►►►►►►►►►
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Žhavá současnost TŘEBIVADLA
Následující obrázky jsou vábničkou na chystanou pohádku
Pekelně případovský případ.
Fotky jsou ze zkoušky 13. května 2012.

Pekelný mariáš ve čtyřech. O peníze, o duši nebo o sako?

Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku
opatruj ji ve dne v noci
od hříchu i od zlé moci…
Čert nikdy nespí! V přestrojení myslivce láká princeznu
i Káču a slibuje ženicha.

Tihle dva by možná stáli za hřích…

… a byla svatba…

Jenže s čerty nejsou žádné žerty!

Čert nikdy nespí, klimbá, podřimuje, … A každou chvíli někoho
polapí. Dávejte si na něj pozor! Teď hodně řádí v Případově…
A s loupežníky už vůbec ne, ikdyž se jich nikdo nebojí.
A Martin Sako má pro strach uděláno.

Více info 26. 5. 2012 v 15:00

mj
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SE

ČARODĚJNICE

PEKELNĚ
PŘÍPADOVSKÝ PŘÍPAD

Letošní pálení „mírových“ ohňů „ČARODĚJNIC“
bylo pro nedostatečný zájem ze strany občanů
zrušeno…
STAVĚNÍ MÁJKY
… naši „mladí“ se dva dny před avizovaným „stavěním krále“
rozhodli, že se této akce z časových důvodů nezúčastní. Po dlouhých
letech jsme před začátkem zábavy neměli co kácet.

v sobotu 26. 5. 2012 od 15 hodin na sále

ČERVNOVÉ POZVÁNKY

MÁJOVÁ ZÁBAVA

OSLAVA DNE DĚTÍ

12. května byla májová zábava „MÁJE“. Na popud hlasů z lidu, jsme
snížili vstupné na obvyklých 70,- Kč. Vliv na návštěvnost nebyl však
téměř znatelný, takže nechuť občanů účastnit se těchto kulturních akcí
opravdu není o penězích…
Kateřina Pečená

v sobotu 2. 6. 2012 od 13 do 16 hodin
začínáme na plácku za místním
pohostinstvím

ROK OD NOVÉHO
OTEVŘENÍ KNIHOVNY

Máme opět přichystané odpoledne plné her a soutěží
pro naše nejmladší. Doufáme, že se počasí vydaří a
účast bude větší, než minulý rok. Těšíme se na
všechny děti a já osobně dvojnásob, neboť na těchto
akcích se mohu opět stát dítětem. Letos se budeme
snažit zapojit i rodiče, takže neváhejte a ukažte svým
ratolestem, že i Vy se umíte pobavit a hrát si.

V sobotu 28. května 2012 tomu bude rok, co se opětovně otevřely
dveře do naší místní knihovny. Přestože je plná krásných knížek,
které se neustále obměňují, jsou zde k dispozici dva s přístupem
na internet, její návštěvnost je velmi malá.
Ani společná čtení v knihovně pro nejmenší čtenáře se nesetkávají
s Vaším valným zájmem.

v sobotu 16. 6. od 12 hodin
start akce za místním pohostinstvím

Trochu jinak tomu bylo v sobotu 28. dubna, kdy místní knihovna
pořádala cestovatelskou přednášku spojenou s promítáním.
O městě Jeruzalémě, o životě v tomto městě obdařeném zvláštním
nábojem, o lidech, kteří tu žijí, nám téměř 3 hodiny vyprávěl pan
Vítek, který tam strávil mimo jiné i roční studijní pobyt na místní
univerzitě.

Jste vítáni všichni, kdo máte rádi motorky a silné
chlapy. Držíme palce organizátorům, aby měli větší
účast, než jaká je u nás v obci v posledním období
obvyklá. Takže – čím víc, tím líp, ale hlavně: „Ať
Vám přeje počasí.“ A užijte si „TO“.

Přestože ten den zavládlo na duben velmi teplé počasí, teploty
vyšplhaly k nějakým 28 stupňům, byla účast docela obstojná.
Nejmladším návštěvníkem byl školou povinný Tadeáš, nejstarším
pak paní Dandová.

MOTORKÁŘSKÝ SRAZ
NEJEN PRO MOTORKÁŘE

JARMARK TŘEBIVADLA
v neděli 17. 6. od 15 hodin
na malém salónku OÚ
Výběr věcí bude probíhat od 1000 do 1100 hodin
téhož dne. Příjem věcí je také možno domluvit
individuálně na tel. čísle 606 417 100, Věra
Hofmanová. Jarmark je zaměřen na oděvy, ložní
prádlo, deky, hračky a funkční domácí spotřebiče.
Výtěžek z jarmarku je určen na podporu
divadelníků. Cena za kus je pouhých 5 korun
českých.
Ložní prádlo a deky tentokrát věnujeme
nocležníkům lodi Hermes, která kotví v Praze na
Vltavě a poskytuje útočiště lidem bez domova.
Ostatní věci jsou určeny pro broumovskou charitu.
kp

Tématem přednášky byly nejen památky města Jeruzaléma, ale
také jeho historie, přiblížení náboženství, která zde mají
zastoupení, jejich vzájemné vazby na biblické příběhy, tradice
židovství, jejich právo, životní styl, současná situace a mnoho
dalšího, vše ilustrováno více jak stovkou fotografií… Protože
témat bylo mnoho, k propuštění přednášejícího a jeho kolegů
došlo až v pozdních hodinách, aby stihli poslední autobus, kterým
se snad ve zdraví dostali domů…
mj
O M L U V A
Chtěla bych se veřejně omluvit našemu zastupiteli Františku Peškovi, že
jsem ho nechtěně v článku o jarní brigádě nazvala mimoděk
„n a p l a v e n i n o u “.
„Františku, tímto se Ti veřejně „omlouvám“. V zápalu psaní jsem si
neuvědomila tuto moji chybu, doufám, že se mi to již nestane.
Děkuji za pochopení. S pozdravem Pečka.
Pozn.: NAPLAVENINA. Tímto slovem starousedlíci označují přistěhovalce, přivandrovalce a
podobná podezřelá individua, jejichž domovská práva jsou odvozena pouze od současného
trvalého bydliště a nemohou se nikdy vyrovnat domovským právům těch, kteří v daných
souřadnicích operují odjakživa. To jen na vysvětlenou pro neznalce významu tohoto slova. mj
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Již více než půl století celý svět slaví

1. června

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ.
Je to den dětských radovánek, ale také
den dětských práv a ochrany dětí, které z
různých důvodů po celém světě trpí.
Proto chystáme pro děti odpoledne plné
her a bezstarostných okamžiků. Vnímejte
přání a potřeby Vašich dětí, jako by to
byly Vaše vlastní. Vaše snaha bude v
budoucnu určitě odměněna. Dítě má
svou oporu jen ve Vás a spoléhá na Vás
ve všech ohledech. Hrajte si se svými
dětmi. Nezapomínejte, že u dospívajících
dětí, se stáváme nepotřebným kritikem.
Diskutujte o problémech, snažte se dítě
postavit na svoji úroveň. To znamená, na
úroveň kamaráda s určitými mantinely.
Myslím, že každý z nás by uvítal, kdyby se
alespoň na pár okamžiků mohl zase stát
dítětem. Proto Vás všechny zveme,
přijďte s dětmi a zapojte se do jejich
radovánek. Když nic jiného, budete mít
společné zážitky, o kterých spolu můžete
hovořit. A o tom je rodina. Potom budou
mít všechny děti pocit spokojenosti
a bezpečí.
Podporujte jejich vědomí, že jste tu právě
a jen pro „NĚ“!
Katka Pečená

KVĚTEN
Tohle je hodně smutný příspěvek,
který jsem slíbila uveřejnit v TM.
Je to téměř neuvěřitelné, čeho
všeho je tvor, jež se nazývá
člověkem, schopen. Přišel za
mnou
jeden
nejmenovaný
obyvatel obce, že mu za dobu
jeho nepřítomnosti (asi 3 dny)
kdosi surově zavraždil kočky,
kterých měl celkem devět.

Píší to proto, aby si ten, kdo to
spáchal, nemyslel, že se to nikdo
nedozví. Majitel nahlásil případ
Policii, a vy všichni víte, že mezi
námi žije odporná zrůda.

Dříve a ve většině evropských jazyků
"máj", z latinského "maius", zasvěcený
bohyni "Mají", zodpovědné za růst
rostlin.
Máj je časem lásky nejen v básních
Karla Hynka Máchy, ale především
v přírodě, kde je květen měsícem
"tanců".
Zvířata a rostliny jsou v pohybu, který
nemá v roce obdoby. Ptáci předvádějí
celá složitá "baletní" vystoupení.
Přírodní rytmy kopírovali v prehistorických dobách i lidé.
Například Keltové právě v tomto
a oficiálně jenom v tomto období
"Beltane" uctívali a užívali svobodu
lásky ...

M. Jehličková

Martin Antušák

Nejprve je pravděpodobně něčím
přiotrávil a pak je lopatou
rozsekal. Takto poničených jich
našel šest, dvě pošly kdesi
zalezlé, jedna s uraženou nohou
běhala po dvoře…

