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Od 18. listopadu 2013 probíhá
VÝBĚR STOČNÉHO
za IV.Q 2013
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí

18. 11.

8 – 12

18 – 20

středa

20. 11.

8 – 12

–

pondělí

25. 11.

8 – 12

18 – 20

středa

27. 11.

8 – 12

–

Splatnost poslední letošní splátky
je ke dni 30. 11. 2013



VÝSLEDKY VOLEB do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky V TŘEBICHOVICÍCH
VOLEBNÍ ÚČAST 56,03 %
Z celkového počtu 464 oprávněných voličů se k volbám dostavilo 260,
přičemž 3 hlasy byly neplatné.
název
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
TOP 09
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
Strana svobodných občanů
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Česká pirátská strana
Strana zelených
politické hnutí Změna
Koruna Česká (monarch. strana)
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Romská demokratická strana
Strana soukromníků ČR
Aktiv nezávislých občanů
LEV 21-Národní socialisté

Platné hlasy
celkem
v%
69
26,84
48
18,67
45
17,5
30
11,67
17
6,61
9
3,5
8
3,11
7
2,72
6
2,33
5
1,94
5
1,94
3
1,16
2
0,77
1
0,38
1
0,38
1
0,38
0
0
0
0
0
0
0
0
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7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
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INFORMACE

Z OÚ

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 9. prosince 2013
od 18.15 hodin v čekárně lékařky
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z
minulého zasedání ZO

2.

Rozpočet na r. 2014

3.

Plán práce pro finanční výbor na
r. 2014

4.

Plán práce pro kontrolní výbor na
r. 2014

5.

Stanovení inventarizační komise

6.

Schválení podání žádostí
o dotace ze Středočeských fondů

7.

Schválení zadání změn č.2 ÚP

8.

Různé
Změna programu vyhrazena.
Sledujte úřední desku.

USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 23. 10. 2013
US N ES E N Í č. 3 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým
opatřením č. 6/2013.
US N ES E N Í č. 4 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu: do výše 500.000 Kč. Rozpočtová
opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně
provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů;
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k
odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a
dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Pokračování usnesení:
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na
nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného
odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Starostka bude rozpočtová opatření dávat písemnou formou na
vědomí účetní a zastupitelstvu a číslovat je.
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US N ES E N Í č. 5 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se směnou pozemků dle
předloženého záměru: Obec Třebichovice jako vlastník
pozemku parc. č. 391/18 o výměře 235 m2, orná půda, smění
vlastnické právo k tomuto pozemku za pozemek parc.
č. 391/15 o výměře 78 m2, orná půda s doplatkem rozdílu
plochy za 80 Kč/m2 (rozdíl plochy činí 157 m2, tj. x 80 Kč =
12 560 Kč). Veškeré náklady spojené se směnou pozemků
nese žadatel směny – kupující.
US N ES E N Í č. 6 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem nově
vzniklých pozemků dle předloženého záměru: parc. č. 835/51
o výměře 325 m2 – ostatní plocha, orná půda; parc. č. 835/52
o výměře 204 m2 – ostatní plocha, orná půda; parc. č. 835/53
o výměře 155 m2 – ostatní plocha, orná půda; parc. č. 835/54
o výměře 108 m2 – ostatní plocha, orná půda; parc. č. 835/55
o výměře 97 m2 – ostatní plocha, orná půda.
Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků nese kupující.
US N ES E N Í č. 7 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 21/1
manželům F., nacházející se v domě čp. 21, který stojí na
pozemku st. parc. č. 224/1 a příslušného spoluvlastnického
podílu o velikosti 5856/25024 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 ve výši 233 813 Kč musí být
uhrazena nejpozději do 30. 11. 2013 na účet prodávajícího.
V opačném případě se má za to, že oprávněný nájemce
nevyužil nabídky a o odkup BJ nemá zájem.
US N ES E N Í č. 8 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 21/2
panu H., nacházející se v domě čp. 21, který stojí na pozemku
st. parc. č. 224/1 a příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 5856/25024 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 ve výši 233 813 Kč musí být
uhrazena nejpozději do 30. 11. 2013 na účet prodávajícího.
V opačném případě se má za to, že oprávněný nájemce
nevyužil nabídky a o odkup BJ nemá zájem.
US N ES E N Í č. 9 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 13/2
paní H., nacházející se v domě čp. 13, který stojí na pozemku
st. parc. č. 224/1 a příslušného spoluvlastnického podílu
o velikosti 5856/25024 na společných částech domu čp. 21
a st. parc. č. 224/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 157 m2,
vše zapsáno na LV č. 497 a 496, 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
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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 ve výši 276 210 Kč musí být
uhrazena nejpozději do 30. 11. 2013 na účet prodávajícího.
V opačném případě se má za to, že oprávněný nájemce
nevyužil nabídky a o odkup BJ nemá zájem.
US N ES E N Í č. 1 0 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
Obec Třebichovice schvaluje předloženou Dohodu s MŠ
Hrdlív o vytvoření společného školského obvodu.
US N ES E N Í č. 1 1 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY
O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM
STAVBY 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 oprávněnými zástupci
společnosti. Věcné břemeno se týká STL plynovodní přípojky
v délce cca 40 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 2000
Kč.
US N ES E N Í č. 1 2 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo nesouhlasit s podpisem
předloženého souhlasného prohlášení a zahájí s vlastníkem
pozemků jednání ve věci získání předmětného majetku.
US N ES E N Í č. 1 3 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem
veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Stehelčeves a Obcí
Třebichovice k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o
obecní policii.
US N ES E N Í č. 1 4 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice rozhodlo vypovědět nájem v č.p. 13, BJ 13/4
nájemcům, kteří hrubě porušují své povinnosti vyplývající
z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatili nájemné a úhradu za
plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající
trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění
poskytovaná s užíváním bytu (§ 711 odst. 2 písm. b)
Občanského zákoníku).
US N ES E N Í č. 1 5 /7 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podáním žaloby na
vyklizení bytu nájemce v čp. 13, BJ 13/1, který ani po uplynutí
výpovědní lhůty neuhradil dlužnou částku.

D I S K U Z E
V rámci diskuze bylo přítomným občanům sděleno, že
obec uzavřela smlouvu na vytvoření obecních symbolů,
tedy znaku a vlajky. Návrh k posouzení veřejnosti
budou k dispozici nejpozději do konce ledna 2014. Cena
cca 14 000 Kč.
Je zřízena služba zasílání SMS o dění v obci. Pro
občany je ZDARMA! Lze se registrovat dle instrukcí na
webu, nebo v předešlém zpravodaji.
Nejžhavějším tématem diskuze byla dopravní situace na
silnici č. 118 v souvislosti s uzavřeným průjezdem přes
Smečno. Rozhodnuto bylo, že bude zaslán dopis panu
hejtmanovi. ►►►►►►►►►►►►►►►►►►
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Vážený pane hejtmane,
již několik měsíců jsou občané obce Třebichovice
vystaveni důsledkům dopravního opatření, které na základě
žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
vydal MÚ Slaný dne 30. 7. 2013.
Konkrétně se jedná o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci II/236 v km. stan. 42,708 –
45,658, kterým je omezen průjezd vozidel nad 3,5 t přes
město Smečno z důvodů havarijního stavu komunikace.
Přibližně od dubna je tato komunikace pro těžkou
dopravu uzavřena a odkloněna na objízdnou trasu. Výtluk na
vozovce vedoucí přes Smečno byl sice zacelen, ale k opravě
havarijního stavu komunikace nedošlo. Podle informací není
zatím plánována žádná oprava havarijního stavu komunikace
a vyhlídky na znovuotevření nedávno opravované silnice přes
Smečno jsou téměř nulové.
Objízdná trase dle plánku, jež je přílohou stanovení, sice
nevede přes obec Třebichovice, ale ti, kteří směřují na
Kladno, vyznačenou objízdnou trasu ignorují a cestu si
zkracují přes naši obec. Vede přes nás silnice II/118, která je
nejkratší spojnicí mezi městy Slaný a Kladno.
Dopravní situace v naší obci byla již v minulosti
předmětem zájmu Středočeského kraje, kdy došlo také díky
našemu panu senátorovi k uzavření smlouvy, kterou jsme
chápali jako první vstřícný krok ze strany vlastníka
komunikace k palčivému problému zátěže dopravy u nás.
Obec Třebichovice leží v údolí Knovízského potoka, přes
které kdysi naši předci zhutnili jílovou cestu. V nedalekém
lomu se těžil svého času čedič. Ten posloužil jako první
„konstrukční“ vrstva. Při výstavbě kanalizace před několika
lety byly tyto dlažební kostky objeveny pod dalšími
„konstrukčními“ vrstvami, které tvoří různorodé asfalty.
Mezi tím vším probíhá spleť vodovodních řadů,
kanalizačních stok, dešťových svodů, vede tu plyn, elektřina,
… vše na zhutněném jílovém podloží, kde v důsledku
smršťování a bobtnání jílů dochází k objemovým změnám, jež
způsobují pohyb vrstev, dochází k narušování stability nejen
celé „konstrukce“ vozovky, ale také se ničí infrastruktura,
především kanalizační stoky a šachty a okolní domy.
Během posledních několika měsíců se zvýšil počet
průjezdů těžké nákladní dopravy natolik, že došlo k devastaci
téměř všech kanalizačních vpustí po celé délce komunikace.
Doposud byly škody vyčísleny na desítky tisíc, které obec
vynaložila na opravu poničeného majetku.
K dalším škodám ale dochází na majetku občanů. Stavby
v blízkosti komunikace se třesou, praskají zdi, lidem
poskakují skleničky na stole a padají police ze stěn…
Nehledě na to, že kvalita života v obci klesá, lidé jsou
obtěžování leckdy nad míru únosnou hlukem a jejich
rozhořčení a nespokojenost byla na posledním veřejném
zasedání vyjádřena v rámci diskuze. Z té pak vyvstal úkol pro
starostku obce, oslovit pana hejtmana, upozornit ho na
neutěšený stav dopravy v obci Třebichovice, na
nespokojenost občanů se způsobem řešení dopravy ze strany
vlastníka komunikací.
Tímto tedy svůj úkol plním, píše Vám, pane hejtmane,
a očekávám Vaší vstřícnou reakci, neboť věřím ve Váš zájem
o nás.
M. Jehličková, starostka
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NEJCENNĚJŠÍ NÁPOJ SVĚTA

VODA
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.
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AZYL NADĚJE
HOSPIC PRO PROBLÉMOVÉ
A OPUŠTĚNÉ PSY, O. S.

Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest
a nebesa i studánka,
jsou plná zlatých hvězd.

Spousta z nás se tuhle básničku učilo
ilo a možná někdo
n
si tuto
studánku pamatuje ještě v přírodě.. Když se podíváme kolem
sebe a po celém světě, jak to vlastně vypadá s přírodou, jaké
jsou živelné katastrofy (záplavy, povodně,
ě, a další…)
U všeho je voda!!!
Kde se bere???
Je všude kolem nás!!!
V Evropě máme tu výhodu, že máme spoustu povrchové
vody. To znamená, že 80 % lidí využívá vodovodní řád
a pouze 20 % používá vodu z vlastních zdrojů – studny.
ŽÍT BEZ VODY NELZE!!!
Každé ráno, když se probudíme, první co uděláme je:
WC - spláchnout, sprcha,
rcha, potom káva, nebo čaj…
Celý den: několikrát
kolikrát se potkáme u kohoutku při
p mytí, (WC),
dokonce se vody i napijeme (kohoutková, balená)?
Večer: než jdeme spát opětt WC, sprcha, napít a do postele –
aby se to ráno znovu opakovalo
TOMU SE ŘÍKÁ KOLOBĚH
H ŽIVOTA!
S vodou je to obdobné:
Teče, odpařuje se, prší, tečee a vsakuje se…
TOMU SE ŘÍKÁ KOLOBĚH
H VODY V PŘÍRODĚ!
VODA SE NEDÁ VYROBIT!!!
VODU MŮŽEME
ŽEME POUZE UPRAVOVAT!
Dokážete si představit – být jeden den bez vody? Přijdete
P
ke
kohoutku a ono NIC?!?
V první chvíli máte hroznou žízeň a nevíte co dál… Vždyť
Vždy
jste chtěli vařit, uklízet, prát!
Vodárny dělají,
lají, co mohou, musí však pracovat s vodou, jaká
je. Splňují poměrně tvrdé normy na dodávku vody.
Jistě víte, že vše je dnes příliš
íliš drahé na to, ABY VÁM
Z ŘÁDU TEKLA KRYSTALICKY
STALICKY ČISTÁ
Č
VODA
v podobě studánky v dřívější přírodě!!!
Proto se potom stává, že voda může
že být tvrdá a způsobovat
zp
vodní kámen, (který se usazuje v pračkách,
čkách, kohoutcích
a varných konvicích), např.. železo, mangan, radon a další
nežádoucí prvky, které proo náš organismus z dlouhodobého
hlediska nejsou zdravé. Podle normy se musí chlorovat!
Proto na tel. č. 724 427 010 si můžete
žete objednat ZDARMA
rozbor a poradenství, jak si vylepšit a prodloužit zdraví.
Děkuji
kuji touto cestou paní starostce Jehličkové
Jehlič
za nabídku zveřejnění tohoto článku.

Benáčková Marie, tel. č. 724 427 010
m-benackova@seznam.cz
Vědecké výzkumy prokázaly, že lidé, kteří během života pili
čistou vodu, vypadají mladší, vitálnější a dožívají se vyššího
věku.
MUDr. František Zámola

Na obecní úřad směřují po celý rok desítky proseb
a žádostí o sponzorský dar,, o jakoukoli finanční výpomoc.
Musím přiznat, že dobročinností příliš netrpíme
a z obecních peněz rozdáváme jen po zralé úvaze.
Když k nám ale před časem dorazil dopis paní Pelíškové
a pana Prázdného, věnovali jsme mu více prostoru, než je
obvyklé.
Možná víte, že na okraji Pcher je psí útulek. Jmenuje se
AZYL NADĚJE a jeho posláním je pomáhat pejskům,
kterým se nedostává pozornosti lidí, které někdo
v nečekanou chvíli opustil, a oni zůstali sami.
Útulek vedou manželé Harigelovi, kteří se snaží
zabezpečit pejskům vše, co je pro ně důležité. Bývá tu 60,
v zimě až 90 psů, kteří potřebují nejen potravu, ale také
kotce, lékařskou péči a spoustu lásky, kterou jim ale už
v řadě
adě případů nikdo jiný, než jejich ošetřovatelé nedá.
n
Buď jsou staří, nemocní, nebo nevhodní pro umístění.
Aby bylo možné pomáhat, je třeba peněz. A těch se
nedostává. Jednou z možností provozovatelů psího
hospicu, jak finance zajistit, je požádat o pomoc zejména
v okolních obcích. Uvítají jakoukoli materiální i finanční
pomoc.
OÚ Třebichovice zakoupí krmení dle výběru
provozovatelů útulku ve výši 1000 Kč. Je to velmi
nepatrná částka, ale symbolizuje alespoň naše sympatie
s obětavostí provozovatelů útulku.
útulku
Je-lili pes přítelem člověka, věřím, že se mezi obyvateli naší
obce najdou lidé, kteří jsou přáteli psů, těch nebohých,
opuštěných a nemocných především. Prosím, podívejte
se na webové stránky http://azyl-nadeje.webnode.cz
http://azyl
a podpořte dobrou věc.
M. Jehličková
Azyl Naděje, IČ 227 66 707, ul. Slepá 234, 273 08 Pchery
Tel.: 737 866 279, 605 154 510
Jednatel: Harigelová Dagmar
azylnadeje@email.cz
transparentní bankovní účet: č. ú. 248 856 152/0300
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TŘEBICHOVICKÝ ŠIKULA
Milé děti a rodiče,
už za méně než měsíc bude chodit Mikuláš. A mně je jasné, že ne
každé z vás bylo hodné dítko. A tak, abyste měli čertovi co dát, aby
vás neodnesl do pekla, připravili jsme pro vás návod na výrobu
papírového čerta, Mikuláše a anděla. Je to úplně jednoduché. A ti z
vás, kteří byli hodní, si mohou tyto figurky třeba jen vystavit na okno.
Návod je připravený pro tvorbu andělíčka.. Čerta a Mikuláše
vyrobíte úplně stejně, akorát jim jinak namalujete tělíčko a místo
svatozáře přilepíte rohy, jazyk nebo čepici.
K výrobě všech tří figurek
potřebujeme: 5 druhů barevných
papírů: červený, černý, 2x bílý, žlutý
a oranžový, kružítko, nůžky, lepidlo,
tužku, černý fix, pastelky – červenou,
bílou a žlutou, pravítko, gumu.

ANDĚLÍČEK: Tvorba tělíčka: Na
bílý papír formátu A4 kružítkem
nakreslíme půlkruh přes celou užší
stranu papíru (tj. na výšku). Poloměr
je tedy 11,5 cm.

Připravený půlkruh upravíme tak, že
podél něj nakreslíme vlnky. Rovnou
čáru kružítka poté vygumujeme.
Dle rozkresu celý tvar tělíčka
vystřihneme.

Po vystřižení na tělíčko nakreslíme
libovolný motiv šatů.

Poté lepidlem natřeme vrchní část
tělíčka a vzadu slepíme (nebo
secvakneme sešívačkou – u tvrdšího
papíru).

Na výrobu hlavičky z oranžového
papíru vystřihneme kruh o průměru
6 cm. Na tvorbu vlásků vystřihneme
ze žlutého papíru kruh také 6 cm.
Podél něj nakreslíme vlnku a původní
čáru vygumujeme. Hlavičku i vlásky
vystřihneme.

Na vystřiženou hlavičku nakreslíme
obličej andělíčka.

Vlasy a hlavičku slepíme k sobě.

Na tvorbu svatozáře nakreslíme pod
sebe 2 kružnice o průměru 6 cm
a 5,5 cm a svatozář vystřihneme.
Poté ji přilepíme zezadu na vlásky.

Poté si připravíme ručičky. Ručičky
jsou dlouhé 8 cm a na jejich konci
nakreslíme
slíme prsty (celková délka cca
11 cm). Ručičky nalepíme zezadu na
tělíčko.

Na výrobu křídel si nakreslíme opět
půlkruh jako při tvorbě tělíčka, ale
strany zkosíme pravítkem. Boční
zkosená strana je dlouhá 8 cm.
Křídla vystřihneme a nalepíme
zezadu přes ručičky na tělíčko.

Nakonec přilepíme k tělíčku hlavičku
a andělíček je hotový!

A to nejlepší pro vás nakonec. Chcete si zasoutěžit a vyhrát hezkou výhru? Ten z vás,
kdo vyrobí NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKO,
PŘÁNÍČKO může vyhrát třeba plyšovou ovečku
nebo krásnou panenku.. A nebojte, budou i ceny útěchy. U NÁS TOTIŽ VYHRÁVÁ
KAŽDÝ! Vyrobené přáníčko, ideálně i s přáním uvnitř, vhoďte do schránky
obecního úřadu do pátku 29. 11. Nezapomeňte k přáníčku připsat své jméno!
Výherce bude vyhlášen a odměněn u příležitosti
příležitos rozsvícení vánočního stromu 1.12.

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
o ceny
pro šikovné děti

Stránku připravila Petra Uharček a v barevném provedení je k dispozici v TM na webu
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D EN PRO DĚTSKOU KNIHU
sobota 30. listopadu 2013 od 9:00 do 12:00
knihovna V. Štecha Slaný
Sobota před první Adventní nedělí tradičně patří Dni pro
dětskou knihu. Již 30. listopadu v 9.00 hod. začne
v městské knihovně ve Slaném bohatý program pro malé
i velké návštěvníky. Více informací o celém dnu zábavy
pro celou rodinu najdete na webu knihovny
www.knihovnaslany.cz.
Krom prodeje nových knih je pro děti připravena loutková
pohádka Pejsek a kočička, kvízy, hádanky, děti a rodiče
si vyzkouší zdobit perníčky, budeme prodávat drobné
vánoční dárky, číst si vánoční příběhy a povídat.

4. A DVENTNÍ ČAROVÁNÍ
sobota 30. listopadu 2013 od 14:00
Jako každým rokem již tradičně proběhne akce
v prostorách OÚ Třebichovice, dle našich potřeb. Určitě
nás najdete. Přijďte mezi nás, vyrobíte si svůj věnec,
zapojíte se do soutěže a určitě si zase skvěle popovídáme.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 1. prosince 2013 od 16:00
u budovy OÚ
Přijďte s námi odstartovat nejkrásnější svátky roku
a společně si zazpívat koledy. Jako vždy si můžete za
mírný poplatek dát něco teplého k pití, zakousnout něco
sladkého a zapálit si svoji svíčku u vánočního stromu.

M IKULÁŠSKÁ NADÍLKA
čtvrtek 5. prosince se soumrakem
Vzhledem k tomu, že minulý rok se mnohým z Vás líbil
nápad s tradičním provedením mikulášské nadílky, tak se
letos akce bude opakovat. To znamená, že u pí Dáši
Jakešové si zajistíte, aby se čert, Mikuláš i anděl dostavili
i k Vám domů. Zaregistrovat návštěvu postav si můžete i
na OÚ u pí Fejfarové. Tato akce bude v režii všech, kteří
ji organizovali minulý rok. Držíme palce, ať si nikoho
z Vás čert neodnese. Takže ode dneška buďte hodní.
Další akce budou probíhat opět po novém roce. Je tím
momentálně míněna aktivita kulturní komise. Samozřejmě
o veškerých probíhajících akcích Vás budeme informovat
v našem měsíčníku.

STALO

LISTOPAD

2013

SE

BURZA
Ochotnický spolek TŘEBIVADLO pořádal ve dnech voleb
burzu ošacení a jiných všemožných potřeb na sále pohostinství.
Zájem byl veliký, neboť bylo vybráno téměř 1300 Kč. Děkujeme
za přízeň a s jarem při obměně šatníku se těšíme na viděnou.
P O S V Í C E N S K Á Z Á B AVA
Poslední říjnovou sobotu se konala tradiční posvícenská zábava.
Opět se potvrdilo, že kdo se chce přijít pobavit při kvalitní hudbě
a ve víru tance, učiní tak i kdyby čert na koze jezdil. Po dlouhé
době byl náš sál v podstatě dopředu vyprodaný a to je skvělá
věc. Myslím, že podle ohlasů se akce vydařila. Proběhla
netradiční tombola, na stolech bylo připraveno malé občerstvení,
myslím, že se všichni dobře bavili. Kapela hrála díky změně
času o hodinku déle, takže tímto děkujeme těm, kteří bydlí
v okolí hospody za toleranci. Těšíme se na Vás zase příště
a děkujeme za Vaši skvělou účast.
PĚKNÁ HODINKA
Dne 28. října se konala rovněž tradiční „Pěkná hodinka“, kterou
si naši „chlapi“ užili bez nás. Letos při svém tradičním rituálu
přivítali mezi sebe tři adepty z řad „chlapců“. Díky některým
opozdilcům si ušetřili pár drobných a pevně doufám, že si to
užili stejně jako všichni, kteří v sobotu protančili celou noc.
Kateřina Pečená

BOSSING
Bossing se nepříznivě podepisuje na psychice šikanovaného člověka. Ten se
většinou snaží svému nadřízenému a někdy i kolegům vyhýbat, snaží se být
neviditelný, není komunikativní, neříká své názory a jeho kreativita se začíná
ztrácet. Své úkoly řeší přehnaně pečlivě, aby náhodou neudělal nějakou chybu
a nestal se terčem kritiky. Člověk má pocit, že jeho práce nemá smysl nebo že
ji nezvládá (pocit neschopnosti) a nastává tzv. frustrace (pocit při nedosažení
stanoveného cíle nebo pokud se nám do cesty za tímto cílem postaví nějaká
překážka, zmaření snu...). Při vzpomínce na ni mu není dobře, často předstírá
nemoc, aby do práce nemusel. Jeho výkony se neustále zhoršují. Toto všechno
může vést k tomu, že šikanovaný podá nebo dostane výpověd, k psychickému
kolapsu a v nejhorším případě i k sebevraždě. V mnoha případech je důležitá
a nutná pomoc psychiatra.
Bossing se vyskytuje po celém světě, v jakémkoli povolání (převážně však ve
velkých firmách, kde se můžeme setkat s konkurenčním bojem...), u mužů i u
žen. Většinou se objektem teroru stávají noví pracovníci, kteří ještě nemají
zkušenosti s chodem firmy nebo jedinci, kteří jsou nějak odlišní, nápadní (a to
ve smyslu pozitivním i negativním). Jsou to například lidé s podivínskou
povahou, lidé bez názoru nebo naopak velmi iniciativní, dále pak jedinci, kteří
se nechají snadno vyprovokovat, jsou citlivější povahy a méně přizpůsobiví.
Obětí vůbec nemusí být ten nejslabší.

sobota 7. 12. 2013 od 16:30

Důvody ponižování ze strany nadřízeného mohou být různé, např.: strach
z konkurence a ze ztráty svého místa šéfa, psychické problémy, vybíjení si
osobních problémů na svém podřízeném, zvyšování si sebevědomí, dokazování
si své nadřízenosti atd.

Za 99 Kč si můžete zakoupit v pokladně hradu do konce
listopadu, vždy v sobotu a neděli od 10 do 16:30, kupon
na Mikulášský balíček, jehož reálná hodnota je
dvojnásobná díky dotaci Obce Okoř.
Pro malý zájem našich občanů o tuto akci nebude
zajištěna hromadná autobusová doprava.

Bránit se proti bossingu není jednoduché. Jednou z možností je podání žaloby,
zaměstnavatel je totiž povinen zajistit příznivé pracovní podmínky. Dále pak
zvyšování své kvalifikace (kurzy jazyků, práce s počítačem) a nahlášení
nepřiměřeného jednání ze strany šéfa jinému nadřízenému. Čekat na to, že se
šéf umoudří a šikana ustane, je největší chyba, kterou šikanovaný může udělat.

M IKULÁŠSKÁ NADÍLKA
NA HRADĚ O KOŘI
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GURMÁN
Vánoce jsou za dveřmi, a proto tento měsíc zasvětíme přípravám na
ně. Vzhledem k tomu, že začátek prosince je časem pečení cukroví a
dalších vánočních laskomin, s radostí uveřejňuji prvního průkopníka,
Evu Hájkovu, která nám zaslala hned několik svých vánočních
pochoutek. Určitě je vyzkoušejte! Já je již ochutnala a jsou výborné☺

R E C E P T

N o:

(recept na 2 štoly)
500 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
200 g cukru krupice
180 g másla
2 vejce
1 měkký tvaroh
3 lžíce rumu
150 g nasekaných ořechů
100 g rozinek
100 g kandované pomerančové kůry
Všechny tyto ingredience zpracujte v těsto. Z těsta vytvořte 2 štoly a
dejte péct na cca 40 min. při 180 °C. Upečenou štolu potřete
rozpuštěným máslem (50 g) a obalte ji v moučkovém cukru (100 g).
A pokud nevíte, odkud vánoční štola pochází, zde je něco málo z její historie:
Tradice pečení štol o Vánocích vznikla v Drážďanech, a to již roku 1474. (První
zmínky o vánočce pochází až z konce 15. století). Obvyklým označením štoly
bylo tehdy "Striezel", což v překladu znamená pletenec.. Tvar do bíla
pocukrované štoly má připomínat novorozeně (Ježíška) zavinutého v plínce.
Pravá vánoční štola vyžaduje k plnému rozvinutí chuti a vůně asi 3 týdny na
odležení a dle tradice by se měla nakrojit až o Štědrém večeru.

N o:

5

KOKOSOVÉ ROHLÍČKY
500 g hladké mouky
250 g másla
150 g cukru
100 g mletého kokosu
2 žloutky
Všechny suroviny zpracujte v těsto, které nechte 2 hod. odležet v
lednici. Z odleželého těsta vytvarujte rohlíčky, které dejte péct na
180 °C dorůžova. Ještě teplé rohlíčky obalte v cukru.
R E C E P T

N o:

6

OŘÍŠKOVÉ CUKROVÍ
1 kg jemně mletých ořechů
1 kg cukru krystal
6 menších vajec
Ingredience zpracujte v těsto. Těsto nechte v lednici odležet do
druhého dne. Strojkem přes libovolnou šablonku vytlačujte těsto,
které poté pomocí prstu vytvarujte do tvaru kroužku. Kroužky
pečeme při 180 °C jemně do růžova. Ještě horké je obalte v krystal.
cukru.
Věřím, že i vy máte zaručeně skvělé recepty na vánoční nebo
silvestrovské mňamky , a tak doufám, že příští měsíc otiskneme
právě váš recept. Email. adresa je stále stejná:
trebichovickygurman@gmail.com a nebo stačí recept (klidně i ručně
psaný) vhodit do schránky úřadu.
GURMÁNŮM ZDAR!

2013

ZVEME VÁS
DO KNIHOVNY
Čt e ní p r o d lo u hé l is to p a d o vé veče r y

ŽENY NA PRANÝŘI
Horáková Naďa

4

VÁNOČNÍ ŠTOLA

R E C E P T

LISTOPAD

Petra Uharček

Pokud se pustíte do čtení knihy
Ženy na pranýři, určitě budete
odměněni
hned
několikrát:
poznáte dobu i její lid, dočkáte se
strhujícího příběhu s mnoha
překvapeními a oceníte autorčinu
nejen historickou, ale i jazykovou
fundovanost. Dobře napsané jsou
jak dialogy, tak popisné části.
Román je inspirován skutečnou událostí, která se stala
v Brně roku 1353. Šlo o domácí násilí, které páchal
muž na své ženě a kterému byla nakonec učiněna
přítrž. Inspirativní i dnes pro některé manželské páry,
nemyslíte? Doporučeno zejména mužům, kteří se
nechají tlouci od svých žen.
Nejen zákon, ale i dobrý mrav je nutné dodržovat,
aby byl člověk ve společnosti ctěn…
Blíže také na: http://www.nadahorakova.cz/

LISTOPAD
Jako malý kluk jsem rád četl knížky o indiánech
a kovbojích, a jednou jsem narazil na to, že
v indiánském kalendáři byl listopad označen jako měsíc
bláznů. Mnohem později jsem pochopil, že indiáni
evropský kalendář vůbec nemohli znát, a až když ho
poznali, jejich dávná kultura už žel byla v takových
troskách, že nejspíš přijali kalendář bílých tak, jak je,
zřejmě bez svého komentáře. Nicméně, "na každém
šprochu pravdy trochu", a tedy i na těch "bláznech" asi
něco je.
Jde totiž o to, že měsíc listopad je fází roku úplného
propadání do "propasti temnot". Rostliny odumřely nebo
stáhly svou poslední sílu do kořenů, tmy je stále víc
a víc, světla stále míň, k tomu neustále přibývá chlad
a pronikavý slizký nečas.
Dávní předkové, kteří žili úzce spjati s přírodou, bez
televizí a jiných rušičů vlastního vnímání a snění, si
mohli myslet, že někdy může nastat propad do propasti
takový, že se světlo a teplo již nikdy nevrátí...a jelikož
nastávala krutá zkouška dlouhou zimou, mnozí se
skutečně světla a tepla již nedožili.......
V listopadu na scénu vystupuje hrdina zcela odlišný od
zdatných bojovníků a krásných bohyní teplých
a plodných měsíců ... za temna lidé poslouchali moudré
starce, bylinkářky, a prostě všechny ty, kteří pro ně
představovali jakousi svítící pochodeň, jakousi naději ...
Martin Antušák
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SK TŘEBICHOVICE
VÝSLEDKY PODZIMNÍ SOUTĚŽE 2013/14
Jedenáct odehraných zápasů podzimní soutěže rozhodlo
o umístění fotbalových klubů následovně:
Pořadí

Jméno klubu

Výhry

1.
Lidice "B"
9
2.
K. Žehrovice "B"
7
3.
Kačice
7
4.
Družec "B"
6
5.
Vinařice "B"
6
6.
Bratronice
6
7.
Doksy "B"
5
8.
Třebichovice
4
9.
Dubí "B"
5
10.
Brandýsek "B"
2
11.
Lodenice
1
12.
V. Přítočno "B"
0
* PK – výhra na pokutové kopy

Rem.

Pro.

Skóre

Body

1
3
2
1
1
1
2
2
0
2
1
0

1
1
2
4
4
4
4
5
6
7
9
11

35:16
23:14
30:15
28:22
27:22
31:19
31:17
30:30
26:30
26:48
16:49
15:36

28
27
23
20
20
19
18
15
15
9
4
0

25. 8.

Třebichovice – V. Přítočno "B" 4:2 (2:0)

Góly:

PK*

3
1
1
1
1
1

SK Třebichovice se umístil na 8. místě tabulky, což je v historii klubu,
alespoň té nedávné, velký úspěch. O kvalitách a bojovnosti našeho mužstva se
vypráví široko daleko. Třebichovičtí fotbalisté se stali silným soupeřem, který
budí respekt a leckdy i zavdává obavy z případné prohry pro ostatní mančafty.
Mohli jsme to na vlastní oči vidět při předposledním zápase s hráči z Vinařic,
kteří si ze strachu před prohrou zařadili mezi sebe „Áčkaře“. A ne jednoho!
Bylo to hanebné poseroutství Vinařických, které ale na druhou stranu potěšilo,
protože se ukázalo, že naši fotbalisté si umí hravě poradit i s hráči vyšší třídy.
Remíza je toho důkazem.
Za úspěchem klubu stojí také jeho kauč Libor Bochořák, který se ujal přetěžké
role tahouna a způsobil, že se tu hraje fotbal, na který se dá dívat.
Třebichovické zápasy mají nejvyšší sledovanost – počet diváků, kteří viděli
fotbal na domácí půdě, dosáhl čísla 320. V celkové sledovanosti se může
pochlubit číslem 449 diváků.
Děkuji všem za skvělou reprezentaci, přeji hodně sportovního štěstí i v jarní
soutěži a doufám, že počet fanoušků poroste přímo úměrně s vašimi dalšími
úspěchy a postupem k prvním příčkám fotbalového žebříčku… M. Jehličková

Jakub Žalud, Roman Hrubý, Libor Bochořák, Jakub Žalud
- Petr Lhota, Martin Hübst
ŽK:
Jiří Janoušek, Tomáš Starý, Petr Řešátko
Rozhodčí: Gaži Emil ml.
Diváci: 25

1. 9.

V neděli 3. listopadu 2013 jsme „dočutali“
TABULKA STŘELCŮ
poslední zápas podzimní části sezóny
Kratochvíl Daniel
9
Hrubý Roman
4
2013/2014 a můžeme tedy hodnotit. Jak je dle
Mišík Miroslav
4
tabulky vidět, dosáhli jsme velkého zlepšení
Abrhám Tomáš
2
(né, že by to nemohlo být lepší…), ale oproti
Bochořák
Libor
2
všeobecnému očekávání, je prozatímní
Žalud
Jakub
2
8. místo s 15 body pěkné. A co nás může dál
Jakeš Martin
2
těšit, je to, že nás doma nikdo neporazil.
Novák Zbyněk
1
Cílem pro jarní část je logicky další zlepšení,
Svoboda Petr
1
i když to už nebude tak snadné. Ale k tomu
Vybíral Ota
1
nám pomáhá, nejen na domácích zápasech,
obrovská podpora a návštěvnost fanoušků,
která je jedna z největších, dle oficiálních statistik FAČR, ve IV. třídě a co se
týče domácích zápasů, tak tam naši fandové jednoznačně vedou. Za to
klobouk dolů a obrovské DÍKY…
Také jsme to náležitě 9. listopadu v našem pohostinství „Případov“ s fandy
a fanynkami zapili. Účast byla hojná a k ještě větší pohodě přispěl i dar od
OÚ v podobě sudu „zlatavého moku“ – děkujeme, chutnal.
Petr Svoboda

4:0 (1:0)

Góly:
Jaromír Bureš, Michal Pergl, Petr Kostka, Jakub Hlusička
ŽK:
Michal Vlk
Rozhodčí: Hykl Luděk
Diváci: 30

8. 9.

Třebichovice – Lodenice

4:0 (2:0)

Góly:

Daniel Kratochvíl, Martin Jakeš, Petr Svoboda, Daniel
Kratochvíl
ŽK:
David Kymlička, Ladislav Náprstek
Rozhodčí: Grünvald Petr
Diváci: 35

15. 9.

Lidice "B" – Třebichovice

5:1 (3:1)

Góly:

Miroslav Filek, Jan Maroušek, Michal Švandrlík, Petr
Vosyka, Petr Vosyka - Zbyněk Novák
ŽK:
Petr Bakalár, Michal Ferenčík, Kamil Švarc, Jiří Křtěn,
Petr Zýka, Tomáš Starý
Rozhodčí: Kalík Michal
Diváci: 30

22. 9.

Třebichovice – Brandýsek "B" 6:1 (4:0)

Góly:

Daniel Kratochvíl, Tomáš Abrhám, Roman Hrubý, Ota
Vybíral, Daniel Kratochvíl, Daniel Kratochvíl
- Milan Červenka
ŽK:
Lukáš Kašpar
Rozhodčí: Bázlér Jiří
Diváci: 80!!!

29. 9.

K. Žehrovice "B" – Třebichovice 2:1 (0:1)

Góly:
Filip Libecajt, Miroslav Bureš - Daniel Kratochvíl
ŽK:
Antonín Řezáč, Martin Ševčík, Michal Ferenčík
Rozhodčí: Pejša Tomáš
Diváci: 39

6. 10.

Třebichovice – Kačice

3:3 (0:1)

Góly:

Daniel Kratochvíl, Tomáš Abrhám, Daniel Kratochvíl Bořivoj Vágner, Martin Vágner, Jiří Kouba
ŽK:
Aleš Mračko, Michal Kedroň, Roman Hrubý, Bořivoj
Vágner, David Malec, František Tancoš, Vasyl Ahopšuk
Rozhodčí: Švagr R.
Diváci: 80!!!

13. 10.

Jak to vidí sami fotbalisté

Družec "B" – Třebichovice

Třebichovice – Bratronice

1:2 (1:1)

Góly:
Miroslav Mišík - Tomáš Veselský, Tomáš Veselský
ŽK:
Jiří Port, Martin Žák
Rozhodčí: Červenka Martin
Diváci: 30

20. 10.

Doksy "B" – Třebichovice

3:5 (0:4)

Góly:

Roman Mošnička, René Zlata, Roman Mošnička Miroslav Mišík, Vlastní gól, Vlastní gól, Daniel Kratochvíl,
Miroslav Mišík
ŽK:
David Fuchs
Rozhodčí: Berovič Meho
Diváci: 30

27. 10.

Třebichovice – Vinařice "B"

3:3 (2:0)

Góly:

Roman Hrubý, Libor Bochořák, Roman Hrubý
- Jan Doležal, Lukáš Čičmanec, Martin Zelenka
ŽK:
Petr Mestek, Petr Suchý, Michal Skopec, Tomáš Opata,
Daniel Kratochvíl, Jan Doležal
Rozhodčí: Gaži Emil;
Diváci: 70

3. 11.
Góly:

Dubí "B" – Třebichovice

5:2 (1:2)

Dominik Konrád, Martin Říha, Martin Badžo, Jiří Slezák,
Jaroslav Petera - Miroslav Mišík, Martin Jakeš
ŽK:
Martin Badžo, Martin Jakeš, Michal Ježek,
Tomáš Abrhám
Rozhodčí: Kindl Petr;
Diváci: 50

