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POPLATKY
ZA PSY
Poplatek činí 75 Kč za psa
na rok, za druhého a dalšího
psa 100 Kč/rok.
Poplatek za psa je
splatný k 31. 3. 2017.
Hradit lze v pondělí nebo ve středu!!!

Nová odkládací nádoba na

KOVOVÝ ODPAD
CO DO NÍ?
Stlačené plechovky od nápojů
a potravin, zátky od piva,
kovové obaly a předměty

Uzávěrka tohoto čísla: 19. února 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: E. Hájková, M. Antušák, L. Grundzová,
J. Povondra, E. Peková, J. Wohanková
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
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
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 1. VE Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E Z E DN E 30 . 1. 20 1 7
USNESENÍ č. 3/1VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že bude majetek
odepisovat dle předloženého účetního odpisového plánu čtvrtletně.
USNESENÍ č. 4/1VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí:
 s nákupem multifunkčního čistícího zařízení v ceně 45.878 Kč,
které bylo zařazeno v prosinci 2016 na účet 022;
 s nákupem osvěžovače a ionizátoru vzduchu v ceně 4.800 Kč,
který byl zařazen v prosinci 2016 na účet 028;
 se zakoupením 6 ks akustických závěsů na společenský sál
v ceně 6.848,60 Kč za jeden závěs. 6 ks závěsů bylo zařazeno
v prosinci 2016 na účet 028.
USNESENÍ č. 5/1VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje aktualizaci Strategického rozvojového
plánu obce, verze leden 2017.
USNESENÍ č. 6/1VZ/2 017:
ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2017 ve výši
33,33 Kč/m3 bez DPH.
ZO Třebichovice schvaluje dotaci stočného pro občany s trvalým
pobytem v obci ve výši 27,51 %. Celková částka stočného po slevě
činí 870 Kč/osobu/rok. K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %, tj.
celkem 1000 Kč/osobu/rok. Dotace se netýká občanů s trvalým
pobytem mimo obec a podnikatelských subjektů.
ZO Třebichovice schvaluje podmínku pro poskytnutí dotace:
Dotace na stočné ve výši 27,51 % bude poskytnuta pouze těm
občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku obcí TSH
pohledávky po lhůtě splatnosti.
USNESENÍ č. 7/1VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí
TSH ve výši 179 850 Kč pro rok 2017. Úhrada členského
příspěvku bude provedena ve dvou platbách vždy nejpozději k 28.
2. 2017 a k 31. 8. 2017.

2017

Na prvním letošním veřejném zasedání se občané přísedící mohli
dozvědět, mimo jiné o tom, že cena stočného pro rok 2017 zůstává
stejná a díky dotacím obcí je držena na částce 1000 Kč na osobu a rok
pro trvale hlášené občany (blíže na straně 3). Vybírání stočného započne
během měsíce března.
Dalším, doufejme, že vítaným rozhodnutím, je stanovení prodejní ceny
pro dlouhodobě užívané pozemky (blíže na straně 4).
V posledním bodě programu se Zastupitelstvo obce Třebichovice usneslo
souhlasit s prodejem bytových jednotek v č.p. 13 a 21. Jedná se o
bytové jednotky, kde stávající nájemníci nevyužili možnosti odkupu bytu
za zvýhodněnou cenu a které budou nyní nabídnuty k prodeji třetím
osobám. Nájemníci již obdrželi dopis, ve kterém jim obec jako
pronajímatel tuto informaci sdělila, aby nedošlo ke zbytečným slovním
výpadům na adresu úřadu, popř. aby z neznalosti nebylo domýšleno, že
obec chce někoho vykazovat z bytu.
Byty jsou prodávány se závazkem nájemní smlouvy, nový vlastník pak
vstoupí přímo ze zákona do postavení pronajímatele a stávající nájemní
smlouvy zůstanou nadále v platnosti.
Záměry týkající se prodeje včetně uvedení podmínek výběrového řízení
jsou vyvěšeny na úřední desce, vidět je můžete na webových stránkách
obce, popř. je možné zajít do sídla OÚ, kde lze nahlédnout do složky.
Záměry bude schvalovat únorové veřejné zasedání a zájemci budou mít až
do 26. 4. dostatek času k podání své nabídky.
Záměry včetně podmínek výběrového řízení zveřejníme po jejich
schválení v příštím čísle TM.
Během měsíce března dojde k demolici budovy č. p. 24 (po panu
Stehnovi). Po nějakou dobu bude omezen provoz na silnici (semafor).
Je zde mezi občany někdo dlouhodobě nezaměstnaný, kdo by měl zájem
o práci pro obec (veřejně prospěšné práce)? Vážný zájemce kontaktuje
starostku.
M. Jehličková

POZVÁNKA

USNESENÍ č. 8/1VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se stanovením prodejní ceny
1 m2 obecních pozemků dlouhodobě užívaných občany ve výši 35,Kč za 1 m2. Za tuto cenu bude obec v případě zájmu občanů
odprodávat dlouhodobě užívané obecní pozemky nebo jejich části.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků jsou na straně
kupujících. Tato prodejní cena dlouhodobě užívaných pozemků
platí do 31. 12. 2019.
USNESENÍ č. 9/1VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem bytových
jednotek:

č. 21/2 v obytné budově č.p. 21, stojící na pozemku č. st.
224/1, v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 501;

č. 13/3 v obytné budově č.p. 13, stojící na pozemku č. st.
224/2, v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 497;

č. 13/4 v obytné budově č.p. 13, stojící na pozemku č. st.
224/2, v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 497;
včetně spoluvlastnických podílů k pozemkům, které jsou
příslušenstvím bytových jednotek a nemohou být předmětem
samostatného prodeje.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem podílů pozemků
p. č. 1273 – ostatní plocha o výměře 1261 m2 (společný pozemek
kolem domů č.p. 13 a č.p. 21 ) a pozemku p. č. st. 224/3 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 (pozemek pod stavbou
vodárny), v k.ú. Třebichovice, zápis na LV 507. přičemž
spoluvlastnický podíl 1/8 náleží ke každé bytové jednotce.
Na prodávaných bytových jednotkách vázne nájemní právo.
ZO Třebichovice a ukládá starostce vyvěšení záměrů týkajících se
prodeje včetně uvedení podmínek výběrového řízení.

ÚNOR

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 27. února 2017
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Záměr obce prodat bytovou jednotku č. 2 v domě
č.p. 21 formou výběrového řízení včetně
spoluvlastnických podílů k přilehlým pozemkům
Záměr obce prodat bytovou jednotku č. 3 v domě
č.p. 13 formou výběrového řízení včetně
spoluvlastnických podílů k přilehlým pozemkům
Záměr obce prodat bytovou jednotku č. 4 v domě
č.p. 13 formou výběrového řízení včetně
spoluvlastnických podílů k přilehlým pozemkům
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Třebichovice na rok 2017 pro SK
Třebichovice z.s.
KUPNÍ SMLOUVA – odkup pozemků od společnosti
GONURA PROPERTY s.r.o.
Různé
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VÝŠE A ZPŮSOB VYBÍRÁNÍ STOČNÉHO ZA ROK 2017
Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2017 – 33,33 Kč bez DPH
Stočné bude účtováno pro byty a nebytové objekty podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, tzv. paušálem.
roční potřeba vody
BYTOVÝ FOND
Byty, rodinné domy
VEŘEJNÉ BUDOVY
Kancelářské budovy
PROVOZOVNY
Pohostinství – restaurace
Prodejny
REKREAČNÍ OBJEKTY

na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou

36 m3 na 1 obyvatele

WC, umyvadla, tekoucí teplá voda

14 m3 na 1 zaměstnance

výčep
50 m3 na 1 zaměstnance
WC, umyvadla, tekoucí teplá voda
18 m3 na 1 zaměstnance
Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako na 1 obyvatele bytu/domu
s přihlédnutím k době, po kterou je objekt užíván

Ostatní zde neuvedené objekty budou oceněny dle směrných čísel uvedených v př. č. 12 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Výpočet ceny za stočné pro obyvatele s trvalým pobytem v obci
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
Sleva poskytnutá obcí
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele bez DPH
DPH 15 %
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč. DPH
kvartální splátka vč. DPH

36 m3 za rok
33,33 x 36 = 1200 Kč
27,51 % tj. 330 Kč
870 Kč (tj. 24,16 Kč/m3)
130 Kč
1000 Kč
250 Kč

Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2017 pro uživatele kanalizace
s trvalým pobytem v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči obci a svazku

slevu ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč na jednoho obyvatele.

Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce.

Výpočet ceny za stočné pro osoby s trvalým pobytem mimo obce
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
DPH 15 %
Cena celkem na jednoho obyvatele vč. DPH
kvartální splátka vč. DPH

36 m3 za rok
33,33 x 36 = 1200 Kč
180 Kč
1380 Kč
345 Kč

Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor
Cena za stočné 33,33 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.
K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %.

VÝBĚR STOČNÉHO V HOTOVOSTI (V SÍDLE OÚ) BUDE ZAHÁJEN OD 20. 3. 2017
PROVOZOVATELEM KANALIZACE JE OD 1. 2. 2012 SVAZEK OBCÍ TSH.
Dle stanov Svazku obcí TSH, který za účelem provozování kanalizace
založily obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, je Svazek obcí TSH také
zmocněn vybírat a vymáhat stočné od všech uživatelů kanalizace v obci
Třebichovice, Saky, Svinařov.
Platba stočného za rok 2017 bude probíhat na základě avíza (zálohových
faktur) vystavovaných Svazkem obcí TSH se splatností vždy
k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu lze
provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti
v sídle obecního úřadu, nebo bezhotovostním převodem na účet Svazku
obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením identifikace
poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke značné
administrativní zátěži uvítáme jednorázovou platbu bankovním
převodem při prvním splatném termínu 31. 3.

Který z pánů postrádá

TRENÝRKY?
Našly se zamotané v čerpadle přečerpávací
stanice a způsobily značné potíže.
Dámy (a páni) pokud vytíráte, nevylévejte
nám do odpadu hadry ani jiné textilie,
neházejte vložky, tampony a hlavně
VLHČENÉ UBROUSKY do záchodů.
To vše způsobuje velké škody na systému.
A může to poškodit také vaší domovní
přípojku. Co kdyby se vám ucpala…
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Mateřská škola Hrdlív

POZEMKY DLOUHODOBĚ
UŽÍVANÉ OBČANY
Příležitost k uvedení majetkoprávních záležitostí do pořádku
Pokud jste dlouhodobě uživatelem obecního pozemku, nebo jeho
části a nevyužili jste doposud možnost odkupu za zvýhodněnou
cenu, otevírá se pro vás opětovně prostor pro nápravu věcí.
Zastupitelstvo obce Třebichovice schválilo dne 30. 1. 2017
prodejní cenu 1 m2 obecních pozemků dlouhodobě užívaných
občany ve výši 35 Kč za 1 m2.
POZOR! Nejedná se o pozemky, které máte od obce pronajaté.
Jedná se o historicky – dlouhodobě – užívané plochy z dob, kdy
nebyla digitalizována mapa a hranice pozemků nebyly zcela
jednoznačně vymezeny. Zejména přeplocené pozemky, kdy plot
zabíhá i na obecní pozemek – je typickým příkladem, kdy lze odkup
části pozemku doporučit. Pokud nevyužijete této nabídky, budu třeba
dosud bezplatně užívané obecní pozemky od obce pronajmout,
popř. propachtovat a hradit za ně obci nájem, popř. pacht.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků jsou na straně
kupujících. Tato prodejní cena dlouhodobě užívaných pozemků
platí do 31. 12. 2019.
Prodej pozemků v majetku obce podléhá zákonu 128/2000 Sb., o obcích a
je třeba, aby před každou transakcí byl vyvěšen na úřední desce záměr, ten
musí alespoň 15 dní viset, následuje jeho schválení zastupitelstvem a poté
může dojít k uzavření kupní smlouvy, uhrazení částky a podání návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Hrdlív 125, 273 06 Libušín, okr. Kladno
tel: 312 522 794, 739 041 345
ředitelka: Bc. Renáta Matějovská
www. skolkyslany.cz/hrdliv

pořádá
ve čtvrtek 11. května 2017
od 10:00 do 18:00hod
ZÁPIS do MŠ Hrdlív
Co potřebujete k zápisu do MŠ:
 žádost o přijetí do MŠ a potvrzení od lékaře
(ke stažení na web stránce MŠ v sekci dokumenty)
 rodný list dítěte
 OP zákonného zástupce dítěte
Nebudete-li se moci dostavit k zápisu
v řádném termínu, můžete si telefonicky domluvit
u pí ředitelky náhradní termín.

V případě zájmu adresujte své písemné žádosti OÚ Třebichovice.

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE:

v sobotu 27. května 2017
oslavíme společně s dětmi jejich velký den
v rodinném zábavně naučném parku

Neděle od 17:30 – 18:25
POSILOVÁNÍ / KRUHOVÝ TRENINK
+ PROTAŽENÍ
PREVENCE PROTI BOLESTI ZAD, ZDRAVÉ CVIČENÍ
S sebou: ručník, pití, pohodlné oblečení, podložku na cvičení
(nebo druhý ručník), případně vlastní overball (malý
nafukovací míč). Určitě se zapotíme  Cena lekce 60 Kč

MIRAKULUM

Neděle od 18:30-19:30
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

PROSÍME RODIČE DĚTÍ,
ABY CO NEJDŘÍVE
NAHLÁSILI SVOJI ÚČAST
NA OBECNÍ TELEFON

312 672 216

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

Obec Třebichovice zajistí dopravu busem, pronájem zázemí
v parku (Kaple), kde bude možné po celou dobu návštěvy mít
jídlo, pití, náhradní oblečení, atd. a kde si na grilu připravíme
společný oběd.
Cena vstupenky (zvýhodněná skupinová) je 130 Kč pro
osoby nad 90 cm a třebichovické děti tuto dostanou jako
dárek ke svému svátku.

ZUMBA® FITNESS

Úžasné písničky, jednoduché kroky, propocená tílka a hlavně
výborná nálada a skvělá parta. Odpočineme si od denních
starostí, zrelaxujeme tělo a mysl.
S sebou: pití, ručník, k přezutí obuv na cvičení, dobrou
náladu  Tu také zajistíme  Nebojte se přijít poprvé,
vyzkoušet tento cvičební styl. Cena lekce 60 Kč
Cvičíme na salonku Obecního úřadu Třebichovice
Cvičitelka má dlouholetou praxi ve vedení fitness lekcí,
pravidelně se v této oblasti vzdělává, ZUMBA®
certifikovaná instruktorka, členka ZIN #84685
Kontakt: Lenka Kočinská, 736603064
facebook: lenka.kocinska, www stránky:
LENKAK.ZUMBA.COM
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁN Í
FOTO: Martina Naimanová, Milan Petriščák

Koledníci na startu ▼

Děkujeme za to, že prošlapáváte cestu
Vážení a milí organizátoři, koledníci, rodiče i dárci,
Tříkrálová sbírka 2017 je již za námi a nyní budeme společně sledovat využívání jejích plodů, děkujeme!
I letošní koledování bylo radostné, povzbuzující, ale náročné. Ovlivnilo ho počasí či chřipky a vy všichni jste si
často museli doslova prošlapat cestu závějemi k těm, kterým jste předávali radostné poselství o narození Krista.
Charita ČR vás letos evidovala opět více než loňských 60 tisíc. Děkujeme! Ocenění si zaslouží nejen tato
vynaložená fyzická námaha, ale také ona neutuchající snaha jít za lidmi a hledat třebas i nové cesty, jak s nimi
sdílet naši křesťanskou radost.
Ale naše díky chceme směřovat i k vám, rodiče a všichni dospělí průvodci koledníků. Vy jste ti, kteří mají hlavní
podíl na tom, že se Tříkrálová sbírka dostala do všech koutů naší republiky a že je největší akcí svého druhu v
ČR. Pomáháte organizovat, vysíláte do kolednických skupinek své děti a i jinak se podílíte na zdaru toho všeho.
V neposlední řadě chceme poděkovat i vám, štědří dárci tříkrálového koledování. Důvěřujete církvi, důvěřujete
Charitě, a z toho máme radost!
S úctou k tomuto lednovému snažení Vám žehnají Vaši čeští a moravští biskupové

První koleda u OÚ ▼

…psi se na ně sběhli, koledu jim snědli…

Při Tříkrálovém koledování v neděli 15. ledna se
podařilo našim malým koledníkům vykoledovat
krásných 8540 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste
přispěli nejen peněžitými dary, ale také sladkou
koledou dětem do košíčků. Děti se rozdělily do
3 skupinek a oběhly s dospělým doprovodem
celou obec. Určitě by se našly domy, které děcka
vynechaly, stejně tak, jako domy, kde se jen pohne
záclona v okně, a dveře zůstanou zavřené. Pokud
jste nám nemohli z těch či oněch důvodů přispět,
nevadí, příští rok si to určitě zopakujeme, protože
zájem dětí přetrvává a to je moc dobře. Celou akci
ukončilo posezení s teplým moštem a ovocným
dortem. I od OÚ dostaly děti sladkou odměnu.
K+M+B 2017
mj
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3. MYSLIVECKÝ PLES
Očima honebního společenstva
Již třetím rokem jsme pro Vás, samozřejmě za štědré
spolupráce obce Třebichovice, uspořádali myslivecký
ples. Je až neuvěřitelné, že už po třetí...
Když nás paní starostka na sklonku léta 2014 s tímto
nápadem oslovila, nečekali bychom, že obnovená
tradice bude mít takový úspěch a návštěvnost.
Věřte, že se snažíme o to, aby se ples nestal stereotypem
a abychom pro Vás připravili vždy nějakou milou
obměnu či překvapení.
Jehličím provoněný sál, kde je dominantou nádherná
kresba, jež zachycuje historii obce se zeleným nápisem
MYSLIVOSTI ZDAR, vítá první návštěvníky.
Na zdech jsou pověšeny preparáty úlovků z večerních
čekaných. Trošku zpestřením a zároveň i raritou je
preparát hlavy losa severního, který majestátně vzhlíží
na celý sál.
I letos se plesalo za hudebního doprovodu kapely Saldo
Band, přičemž zlatavé selátko na zlatém podnosu se
pyšnilo mezi všemi cenami a krásně se na nás na
všechny usmívalo, zatímco taneční parket téměř praskal
ve švech.

že i

Zvěřinové klobásky krásně provoněly celý sál a přebily i
ty nejdražší parfémy od Chanel či Burberry.
U stolečku si každý mohl nandat dochucovadel dle
libosti, třeba i pálivé feferonky, které svou štiplavou
ohnivou chutí podněcovaly k rychlejšímu kroku směrem
k baru, kde se dostalo první pomoci v podobě dobrého
piva či celou škálou nealkoholických nápojů. Chlebíčky
vyprodány rychlostí blesku! Kouzelný koutek, kterému
se říkalo Paňákovna neznal odpočinku. Cinkání skla o
sebe a zaklánění hlav nebralo konce...
Tombola se mezitím prodala do posledního lístečku.
Karty jsou rozdány... Kdo asi vyhraje hlavní cenu laň
jelena siky, která byla díky velké štědrosti věnována do
tomboly jako sponzorský dar. Anebo to voňavé selátko,
sušenou španělskou šunku, dárkový koš plný dobrot,
zvěřinové ceny, fůry dřeva a nebo jitrnicovník, který
nám naroubovali v masně ve Švermově?
Losovali jsme jako diví a bedlivě hlídali svá čísla na
postupujících lístcích. Někdo měl obrovskou kliku a pro
hlavní cenu se otočil rovnou dvakrát.
Marlenka, niva, utopenci, matesy, soudek piva...
a další dobroty už byly výhry, které bylo potřeba rozdat
výhercům, kteří si přicházeli své ceny vyzvedávat.
A pak už se jen tančilo a tančilo a pomalinku jsme se
blížili do finále večera. Uteklo to vskutku rychle, až
nastal okamžik, kdy poslední z posledních za sebou
zavřel prázdný sál...
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se nashledanou
v další plesové sezóně 2018!
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PŘÍRODU CHRÁNÍ

MASOPUST
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá
nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního
kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou
začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je
pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí,
nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že
v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho
dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni
chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a
tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo
ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský bál",
kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi
průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená
obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na
vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět.
Masky byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo
však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi
ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou
tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající
často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid
s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem,
kozel a mnoho dalších.
Co třeba zkusit
příští rok místo
karnevalu
průvod masek
obcí?
Byl by zájem?
Spolupořadatele
rádi přivítáme
na OÚ.
mj

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy
zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval,
aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní
předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním
basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci
pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném
kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné
zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od
středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o
masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem
18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty.
Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům.
První reduta v Praze se konala v roce 1752.
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové obyčeje"
(str. 48-49); vydalo nakladatelství DONA v Českých Budějovicích v roce 1991.

ZÁKON
Na obrázcích dole vidíte torza stromů rostoucích podél
potoka před obcí Saky. Kdosi, a my asi tušíme kdo,
tady vesele!!! řeže stromy nacházející se na soukromém
pozemku.
Nejenže porušuje zákon o ochraně přírody, ale ještě
k tomu se dopouští krádeže.
Dřevo vozí na kárce, kouká, jako by neuměl do 5ti
počítat… Možná neumí, ale přesto není možné, aby
okolí tiše přihlíželo, popř. ho ještě k ničení přírody a
krádežím nabádalo.

KDYŽ
Obec přijala nutná opatření, aby ochránila zbytek
přírody v okolí Sak, oznámila nekalou činnost policii,
která bude věnovat zvýšenou péči dodržování pořádku
zde a pokud dotyčného zachytí v akci, bude konat.
Ke spolupráci vybízíme i občany, kteří zde žijí, aby
nadále posílali jakékoli informace o vandalismu, o
krádežích, neoprávněném kácení stromů, včetně
fotografií, za které děkujeme. Podle nich lze celkem
snadno identifikovat pachatele.

PŘÍRODU NIČÍ

ČLOVĚK

STRANA

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

8

TRICKI´S FIELD
malý cvičáček s velkým kouzlem
Někteří z vás jste si již možná všimli oploceného plácku mezi
lesem Chvojínka (les u Třebichovic směrem ke Smečnu
a Hrdlívu) a lesem Obrázek (les mezi Hrdlívem a Smečnem).
Na jaře, téměř před dvěma lety, zde místo mladého obilí
vyrostla zelenající se tráva. Ne jen tak náhodou, záměr byl
jasný. Chtěli jsme vytvořit místo, kde bude možné trénovat
a hrát si s pejsky, kteří do všeho půjdou s chutí a naplno.

▼▼▼
Jak již z úvodu pravděpodobně vyznělo, chtěla bych vám alespoň
okrajově odpověď na otázku „Co to tam na tom poli je?“, kterou
si ji možná někdy někdo kladl. A pokud jste ještě nic
nezaregistrovali, naopak to může být důvod k procházce.
Na plácku se postupně začaly objevovat překážky, které jsou
určené pro, v dnešní době velmi oblíbený psí sport, agility. Je to
zábava, jak pro psa, tak pro páníčka, plná hraní si i běhání a
zároveň zaměstnávaní psího, ale i lidského , mozečku. Výhodou
je, že se mu může věnovat většina pejsků. Hlavním předpokladem
je dobré zdraví. Na rase ani původu nezáleží. Například dva
z našich tří psů jsou útulkáčci.
Často lidi zajímá, jestli je to soukromé nebo veřejné. Odpověď
zní, že obojí. Jak si někteří pozornější kolemjdoucí mohli
všimnout, cvičáček navštěvují různí pejsci a opravdu nejsou
všichni naši.
Přestože hlavní záměr byl vybudovat si místo, kde budu moci
trénovat se svými pejsky, tak zde pomalu, ale jistě začalo trénovat
více a více dalších psů. Lépe řečeno majitelé se svými pejsky.
(Ovšem vždy jen po dohodě se mnou a pod mým vedením 
)Pejsci se zde učí vše od základů, přes triky až po agility.
Snažím se, aby se k pejskům přistupovalo hezky a spravedlivě. To
znamená, že cvičíme pomocí pozitivní motivace. Ta mi, spolu
s respektováním přirozené psí řeči, přijde jako ideální přístup,
díky němuž se pejsek stává spokojeným a sebevědomým, stejně
tak i jeho páníček. Při cvičení pozitivní motivací platí, že vždy
oba jsou vítězové. Nikdy jeden neporazí toho druhého, pokaždé
se oba radují ze společného úspěchu a oba jsou odměněni tím, co
opravdu chtějí. Nevěříte? Vyzkoušejte! 
Doufám, že jste si udělali alespoň malou představu o tom, co se
na poli nachází. Pro mě je to kouzelné místo symbolizující mnoho
krásných věcí. Ale to už bych se moc rozepisovala. V případě
zájmu se můžete více dozvědět zde www.trickisfield.weebly.com
Krásné nadcházející jaro!

Julie Wohanková
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Do revíru se vypouštěly bažantí slepice,
aneb chov bažanta obecného
Pozorováním přírody a zvěře byla v našem revíru napočítána převaha bažantích
kohoutů. Tento nepoměr ku slepicím by se během toku podepsal na oplozenosti vajec.
Abychom předešli čistým snůškám a podpořili jsme přirozený nárůst populace, byly
nejen pro oživení krve, ale především ze strategických důvodů vypuštěny dospělé
bažantí slepice. Začátkem února jsme vypustili do našeho krásného revíru 43 kusů
bažantích slepic.

Honební společenstvo Vinařice si odsouhlasilo, že se pokusí svým chovem pozvednout upadající čísla bažantí zvěře
Pro slepice v dosti sněžném počasí se vydal Jiří K. a to až do téměř
stokilometrové vzdálenosti Českolipska, do bažantnice Ploužnice
u Mimoně, jež se rozprostírá na cca 300 ha bývalého vojenského
prostoru Ralsko mezi zaniklými obcemi.

bohaté zkušenosti, které jim může předat pouze jedinec vlastního druhu
a to bažantí kvočna neboli také velmi oblíbený a myslivci často
používaný druh kuru domácího – hedvábnička, jež se vyznačuje svou
neustálou kvokavostí a starostlivostí o kuřata.

Ještě při odchytu v prostorách bažantnice se slepicím na pravý stoják
nasadil kroužek, dle kterého bude později možné zvěř identifikovat
a pozorovat, jak se v honitbě adaptuje a jak se začleňuje mezi stávající
bažantí hejnka.
Samotné vypouštění probíhalo ve dvou etapách.
První hejnko o 22 kusech bylo vypuštěno přímo u zásypu opodál
zaječí odchovny. Slepice pomalu a váhavě vyskakovaly z přepravek
a poté mizely v houští.
Fotografie
pořízená
instalovanou
fotopastí
dokládá, že se
slepice nadále
okolo zásypu
zdržují
a mimo jiné
v doprovodu
kohouta.

Druhé hejnko, jež čítá magické číslo "oko bere" 21 bylo vypuštěno na
bývalé dráze pod Kozí oborou. Zde bylo vypuštění dynamičtější.
Slepice se ihned po uvolnění dvířek přepravky rozlétly do okolí, což
pravděpodobně způsobil stres z předchozí manipulace s přenoskami
během prvního vypouštění. I přesto je tato část slepic pozorována a to
především u obce Saky na zmulčovaném pšeničném poli, kde je také
přikrmována.
▼▼▼
V předešlém roce byla z bažantnice Svatobořice-Mistřín (okr.
Hodonín, Jihomoravský kraj) přivezena jednodenní bažantí kuřata,
která se uměle odchovala pod umělou kvočnou, (umělá kvočna =
výhřevný panel, infražárovka) následně putovala do prostorné voliéry,
kde se učila samostatnosti a poté s kroužkem na stojáku putovala do
přírody, konkrétně na Vinařickou horu.
Z této moravské krve je bohužel tu a tam dle kroužku na stojáku
identifikován pouze kohout. Tento pokus – omyl se zkrátka nevydařil
tak, jak jsme očekávali. Přeci jen uměle odchovaná kuřata nezískají

Na obrázku trojice kuru domácího – hedvábnička
Umělý odchov sebou nese svá úskalí, např. kanibalismus mezi kuřaty,
kterým je potřeba dodávat vařené maso popř. masokostní moučku. Tím
se ovšem odchov stává neekonomickým a v poslední řadě s ohledem
na finální výsledek odchovu neefektivní.
Přesto vše má smysl bažanta obecného v naší krajině udržet, podpořit
jeho přirozené rozmnožování. Pomineme-li skutečnost, že pro některé
je bažant opravdovou delikatesou, třeba na víně s jahodovým krémem,
jak zpívá „Meky“ Žbirka, ovšem pohled na spokojeně si hrabající
hejnko slepic v doprovodu krásně vybarveného kohouta s rudými
poušky je snad mnohem hezčí balzám na duši.
Brzy z jara začíná bažantí tok, který je doprovázen hlasovými projevy,
ale i bubnováním křídel. Také jsou v této době k vidění případné
rivalské kohoutí zápasy o přízeň slepic. Bažant je polygamní druh, což
je pro hrabavé ptáky až na pár výjimek typické. Na jednoho kohouta
připadá 3 až 5 slepic. Slepice snáší 8 až 15 olivově zelených vajíček,
které zahřívá až 27 dní, o kuřata se stará sama. Během této doby si
kuřata osvojí pravidla, kterak přežít v přírodě, jak obelstít lišku, jak si
hledat potravu, zkrátka záležitosti, které logicky člověk zvířeti vštěpit
nemůže.
Bažant není rozhodně jedinou zvěří, kterou by chtělo podpořit a to
obzvlášť, pokud zde v nedávné minulosti obývala zdejší krajinu a tou
zvěří je králík divoký.
Lenka Grundzová
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UDÁLOSTI BŘEZEN
Měsíc březen přináší do našich životů závan něčeho
nového, čerstvého, příroda se probouzí, země se otevírá
a naše těla jsou sycena nezměrnou energií, která dává
všemu kolem nový rozměr. I myšlenky ubírají se směrem,
který je v zimních měsících zavát sněhem… a ta zima také
nepřidá… Zcela nesporně přichází:

JARO
PONDĚLÍ
v 11:29 h

20

Třebichovice a Saky
Jarní rovnodennost

A to je, vážení, událost ze všech největší. Přesto ji zastíní
v našich končinách dvě nebo tři události, jež nelze přejít
mlčením.
První z nich je oslavou žen, jejich krásy, chytrosti,
důvtipu, jakožto jejich mazanosti i podšitosti, neb tak to je
na světě od nepaměti. Místní den žen (MDŽ) se pro
značný zájem uskuteční a vy všechny jste na něj srdečně
zvány. Jako bonus nabízí se květina z rukou pana
místostarosty, jenž účast přislíbil a každou z vás polibkem
(na tvář!) potěší. K tanci a poslechu „zahrá“ TREFA,
skupina hudebníků ověřených v minulosti zde proběhnuvší
produkcí.
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STALO SE…
► V N AŠ EM PO HO ST IN ST V Í P ŘÍ P AD O V
Novoroční turnaj v karetní hře LÓRA Třebichovice 2017
V sobotu 14. ledna se v místním společenském sále uskutečnil pod
záštitou obecního úřadu již 14. ročník oblíbené karetní hry Lóra a to za
účasti 16 čtyřčlenných týmů. Celkem 64 hráčů smíšených týmu mužů i
žen sehrálo ve třech kolech celkem 48 her.
Účastníci turnaje se sjeli ze širokého okolí, kromě domácích
z Třebichovic, přijeli hráči z Kladna, Hrdlíva, Smečna, Kačice, Pcher,
Ledců, Loun, Otvovic. Nejdále to měl tým z Lubů z okresu Cheb.
Startovné pak pokrylo jak občerstvení, tradiční klobása, tak i nějaké ceny
pro ty, kterým šla po celé odpoledne nejlépe karta.
Na pomyslných stupních vítězů se pak na závěr objevili tradiční borci,
ale i nové tváře. Kompletní výsledky najdete na www.pocom.cz/lora
Odměněno bylo prvních šest týmu a prvních šest jednotlivců. Na závěr
byl vyhlášen i smolař turnaje, který uzavřel pořadí jednotlivců.
Organizátory celého turnaje byli Jaroslav Povondra a Jana Povondrová

Pohoštění si dámy zajistí samy donáškou vlastních
pochutin, nikoli tak tekutin. Ty čepuje a rozlévá paní
hostinská Martina, která se ujala pomoci s organizací akce
a obecní úřad (ženy) se může (mohou) věnovat trachtaci.

MÍSTNÍ DEN ŽEN
SOBOTA
15 až 19

4

pohostinství Třebichovice

Cena v podobě kytice byla připravena i pro nejúspěšnější ženu,
kterých v turnaji hrálo celkem dvacet.

se skupinou TREFA

Pro první tři týmy a jednotlivce byla vyrobena plaketa turnaje, vítězný
tým převzal putovní pohár, stejně i vítěz kategorie jednotlivců.

Nejvíce z domácích zástupců se dařilo družstvu "Případov".
V hodnocení Týmů přebírají ocenění za 3. Místo. Zleva: Honza Ferenčík,
Míla Mostek a Martin Ferenčík. Ceny jim předává Jana Povondrová.
Jaroslav Povondra

STRANA
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ÚNOR

Kdo neholduje bujarému veselí, je komorněji založen, dá
možná přednost návštěvě jiného kulturního zařízení. Pro
ty z Vás, kteří jste se včas přihlásili na divadelní
představení (obecní SMS ze dne 14. 1.), je připraven
mini zájezd do kladenského divadla na představení, kde
„zvítězit, znamená odložit stud i poslední kousek šatstva“.

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“

DONAHA

Denis Diderot,
francouzský filozof a encyklopedista, 1713 – 1784

STŘEDA
odjezd
18:15

8

Z V E M E

2017

V Á S

DO KNIHOVNY

MD Kladno
Odjezd busu v 18:15 od
Jednoty COOP

Odjezd divadelního autobusu ve středu 8. 3.
v 18:15 od Jednoty COOP Třebichovice!
Divadelní představení začíná v 19:00,
délka představení 170 minut s přestávkou,
což jsou bez 10 minut celé 3 hodiny!
Zve a dopravu hradí Váš Obecní úřad Třebichovice.

Vážení čtenáři,
dnes v kostce představíme další dílo pana spisovatele Vlastimila
Vondrušky, které je možno zapůjčit v naší knihovně.
PŘEMYSLOVSKÁ EPOPEJ
Čtyřdílná románová freska pojednává o jedné z nejslavnějších epoch
českých dějin, o době velkých přemyslovských králů. Historická sága
začíná v českém knížectví rozvráceném rodovými spory, v němž se
ujímá vlády mladý Přemysl Otakar I. a končí rokem 1306, kdy česká
královská dynastie na výsluní moci vyhasla při tzv. olomouckém
atentátu.

Jsou události, na kterých nemůže chybět! K jedné z nich
patří tradiční obecní Jarní ples, letos opět nekuřácký!
Čeká na Vás množství cen, které budete mít možnost
získat. Chystá se i kulturní vložka, skvělé chlebíčky a další
malá překvapení, která jistě potěší. Nezapomeňte si
rezervovat svá oblíbená místa a přijít oslavit jaro!
mj

Čtyři panovníci – Velký král, Jednooký král, Král rytíř a Král básník ve
svých osudech odhalují fascinující cestu českého království mezi
evropské velmoci. Kniha je psaná čtivou a zajímavou formou.

JARNÍ PLES

PRO PŘIPOMENUTÍ:
Přemysl Otakar I. (Velký král) (1155/1167 – 1230)
3. český král z rodu Přemyslovců, kterému se podařilo dědičně zajistit královský
titul i pro své potomky (Zlatá bula sicilská 1212).
Václav I. (Jednooký král) (1205 –1253)
Byl možná jiný, neurotický, miloval lesy, při lovu přišel o oko, nesnášel zvuk
zvonů. Proto kdekoliv se objevil, během jeho přítomnosti nesměly znít zvony.
Jeho nejstarší syn Vladislav zemřel ve 20 letech, trůn tedy patřil druhorozenému.
Přemysl Otakar II. (Král rytíř) (1233 – 1278)
Usedá na trůn po smrti svého bratra. Nazývají ho králem „železným a zlatým“.
Vybudoval rozsáhlé panství, které se rozkládalo za Alpy až k Jaderskému moři,
za jeho vlády dosáhlo české království největšího rozmachu až do doby Karla IV.
Padl v bitvě na Moravském poli.
Václav II. (Král básník) (1271 – 1305)
Braniboři v Čechách, Václav na Bezdězu. „Pomocnou ruku“ mu podal Záviš
z Falkenštejna … a když se jeho hlava skutálela pod hradem Hluboká, konečně
začal být král Václav II. samostatným vladařem.
Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou
odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. Vraždou jeho syna Václava III.
v Olomouci vymírají Přemyslovci po meči.
mj

SOBOTA
20 až 02

18

velký sál Třebichovice

DUO ARIES

OBEC TŘEBICHOVICE ZVE NA

14. JARNÍ
18. března 2017

Všem, kteří mají zájem o naši historii, vřele doporučuji.
Vaše knihovnice EP

▼▼▼
od 20 hodin
v pohostinství Třebichovice
K tanci a poslechu zahraje skupina

DUO ARIES
Rezervace míst
možná pouze
se zakoupením
vstupenky na OÚ.

Zájemci o setkání s panem spisovatelem se hlásí
nejlépe paní knihovnici nebo zavolají na obecní
telefon 312 672 216, děkujeme.

VLASTIMIL VONDRUŠKA
Setkání se
spisovatelem
historických románů

středa 19. 4.
od 18 hodin
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TŘEBICHOVICKÝ

GURMÁN
SMOOTHIE
Smoothie, fresh, koktejl, ovocná pěna, to vše jsou názvy pro svěží
mixované ovocné a zeleninové nápoje. Jejich popíjením
dostáváme do těla nejen dostatek tekutin, ale i vitamínů, vlákniny
a živin. Jsou zpestřením našeho jídelníčku, neobsahují bílý cukr,
umělá barviva a konzervanty. Jsou kaloricky chudší než sirupy
a limonády a jsou lákavé svou barvou. Jejich příprava je rychlá
a jednoduchá. Potřebujeme jenom ovoce, zeleninu, vodu a mixér.
Výživný, krémový a hustý koktejl poslouží i jako rychlá snídaně
nebo svačina. Koktejly si můžeme míchat podle vlastní chuti.
Každé roční období přináší širokou škálu ovoce a zeleniny. Teď na
jaře využijeme mrkev, červenou řepu, listový špenát, ledový salát,
pekingské zelí, pomeranče a banány, které jsou v nabídce
obchodů. Z domácích zásob pak jablka a zmrazené ovoce. Ovoce
lze kombinovat s listovou zeleninou, takže můžeme přidat do
koktejlu několik listů hlávkového salátu, pekingského zelí nebo
rukoly. Na jaře první lístky pampelišky či kopřiv. Listová zelenina
obsahuje chlorofyl, železo a další barviva, která pomáhají tvorbě
hemoglobinu, zpomalují stárnutí a celkově přispívají lepší vitalitě
organismu.

ÚNOR

2017

ÚNOR
Únor u Keltů byl zasvěcen božstvu Imbolcu, což by šlo
volně přeložit jako Bůh ohně, Bůh světla.
Nástup světla v únoru komentovat nutné není, oheň trošku
ano, ten má v únoru nejen význam se zahřát, ale především
rituální, Imbolc má zničit vše staré a uvolnit cestu novému.
U přírodních národů patří k novému nejpřirozeněji rituály
lásky a plození, takže vlastně moderní Valentýn má velmi
prapůvodní podstatu.
Změnu by v únoru měla zažít také strava. Těžká masa,
tučná jídla by pomalu měla ustoupit lehčím pokrmům,
znovu se mohou vrátit do jídelníčku mléčné výrobky.
Pověrčiví předkové o Imbolcu čistili vše, kam mělo přijít
„nové sémě“, což souviselo mimo jiné s přípravou půdy.
Logickou souvislost s únorovou očistou lze najít i v tradiční
čínské medicíně. Podle ní jsou hlavním orgánem února
ledviny, které krev zbavují odpadních produktů
a jedovatých látek.
Také udržují většinu rovnováh v těle.

Smootie s červenou řepou

Jakmile sleze sníh, začněte rýt a orat!

150 g syrové červené řepy, 50 g mrkve, 50 g celeru, 15 g černé
ředkve a 1/2 menšího bramboru nakrájíme nadrobno, dáme do
mixéru, zalijeme studenou vodou k okraji zeleniny a rozmixujeme.
Můžeme popíjet celý den.

Doma si užijte očistu, zapalte oheň a dál konejte v souladu
s Imbolcem…
Martin Antušák

Zelené smoothie
1 hrst čerstvého špenátu, 1 banán, 1 pomeranč, 1 kávová lžička
medu, 1 lžíce slunečnicových semínek. Podle potřeby zalijeme
vodou a rozmixujeme.
Koktejl pomeranč
– jablko – mrkev
Dle vlastní chuti
smícháme pokrájené
ovoce a mrkev,
zředíme vodou,
je-li potřeba
a rozmixujeme.
Přeji všem dobrou chuť. Eva Hájková

HLEDÁME PAMĚTNÍKY
křížku pod lipami u vodárny v Sakách
Víte, že podle záznamů kronik byl postaven
pod lipami v roce 1885 dřevěný kříž?
Děkujeme za
jakoukoli
informaci,
fotografii, …

starostka@trebichovice.cz

Placená inzerce

