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Dny letošního léta plynou líně, den za dnem
ukrajuje z prázdnin, které se překulily do své
druhé poloviny, což jistě řada školáků nese
s nelibostí. Počasí nám ale zatím přeje,
přívalové deště a větry nás naštěstí míjí a na
rozdíl od roku loňského, kdy jsem na tomto
místě citovala pana Vančuru, zdá se zatím
letošní způsob léta celkem šťastným…
Přejme si, aby nám počasí přálo i nadále,
neboť nás čeká velká sportovní událost. Stejně
jako každý rok i letos se koná fotbalový
celodenní turnaj na místním hřišti, který bude
zakončen večerní taneční zábavou v našem
pohostinství. Vše potřebné se dočtete uvnitř
čísla.
Já jen doufám, že se tato akce setká s větším
zájmem občanů, než tomu bylo v roce loňském,
kdy hostující mužstva měla v hledišti
nepoměrně více příznivců než domácí.
Neváhejte tedy a přijďte podpořit naše
fotbalisty, protože pro Vás mají připraveny
soutěže, občerstvení a podpora fanoušků je
klíčem k úspěchu nejen ve fotbale.
Pro ty z Vás, kteří sportu neholdují, je
určena nabídka místní knihovny, která má ve
svém fondu několik knižních novinek, z nichž si
čtenář jistě vybere. Do konce prázdnin je
knihovna otevřena každé pondělí od 15 do 17
hodin
A protože jsou stále prázdniny a čas
dovolených, nepříjemné věci necháme na září.
Hezký zbytek léta Vám přeje
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 13. srpna 2012
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 25. 6. 2012
U SN E S E NÍ č. 3/5 VZ /20 12:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením č.
3/2012.
U SN E S E NÍ č. 4/5 VZ /20 12:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY O
UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A
SMLOUVY O PRÁVU STAVBY se společností ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci společností ES
PROJEKT s.r.o., se sídlem Louny, Školní 2641, PSČ 440 01, IČ:
60281766, číslo smlouvy IE-12-6002610/VB/P001, název akce: Hrdlív posílení vedení NN pro č.p. 1, 15 a 9, a to s VÝHRADOU zvýšení ceny
za zřízení věcného břemene ve výši 70 Kč/m2, což je při
předpokládaném rozsahu 288 m2 jednorázová náhrada ve výši 20 160
Kč.
U SN E S E NÍ č. 5/5 VZ /20 12:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE ROZŠÍŘIT
NÁJEMNÍ SMLOUVU a usneslo se souhlasit s podpisem dodatku k
nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 5. 2007 na pronájem bytu č. 5 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, a to za předpokladu, že dojde k uhrazení všech
pohledávek po lhůtě splatnosti nájemcem a k dodržování řádné platební
morálky během roku 2012. Po splnění těchto podmínek bude v měsíci
12/2012 dodatek podepsán a to s účinností od 1. 1. 2013. V opačném
případě nebude nájemní smlouva rozšířena.
U SN E S E NÍ č. 6/5 VZ /20 12:
ZO Třebichovice nepřistoupilo ke schválení zveřejněných ZÁMĚRŮ
OBCE PRODAT BYTOVÉ JEDNOTKY v obytné budově č.p. 13 a 21,
stojících na pozemcích p. č. st. 224/1, 224/2 včetně spoluvlastnických
podílů k příslušným pozemkům (p. č. st. 224/1, p. č. st. 224/2, p. č. st.
224/3, p. č. 1273) stávajícím nájemníkům dle podmínek v nich
uvedených. Vyvěšení nových záměrů bude předmětem dalšího jednání.
U SN E S E NÍ č. 7/5 VZ /20 12:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE PRODAT
BYTOVOU JEDNOTKU č. 21/3 v obytné budově č. p. 21, stojící na
pozemku p. č. st. 224/1 včetně spoluvlastnických podílů k příslušným
pozemkům (p. č. st. 224/1, p. č. st. 224/3, p. č. 1273) formou
výběrového řízení za podmínek v něm uvedených. Záměr byl vyvěšen
od 8. 6. do 25. 6. 2012.

Koncem června se konalo 5. veřejné zasedání, kde hlavním
tématem byla privatizace bytového fondu v domech čp. 13 a 21,
kterého se zúčastnila řada nájemníků. Dle vyvěšených záměrů
cena jedné bytové jednotky dle podlahové plochy činila:
a)

u bytu s výměrou 58,56 m2 částku 276 210 Kč

b) u bytu s výměrou 66,56 m2 částku 312 210 Kč
přičemž ceny obsahují také pozemky nejen pod budovou (1/4 ke
každé bytové jednotce), ale také ideální 1/8 pozemků
obklopujících oba domy.
Nájemníci obou domů podali k vyvěšenému záměru písemné
námitky k výši stanovené ceny z důvodů – cituji „…že jsou staré
46 let a po tuto dobu do nich nebylo investováno prakticky nic
(staré odpady, vodovod, elektrika, okna, dveře, podlahy). Dům
není zateplen a v zimě zdi promrzají.“
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Nájemníci domu čp. 21 ještě přikládají námitku na stav
střechy jejich domu, která je jen částečně opravená a je
z původního zdravotně závadného materiálu (eternitové
vlnité desky obsahující azbest). Požadují další ponížení ceny,
neboť druhá bytovka má střechu novou.
Dalším důvodem pro snížení ceny bytových jednotek byl
také argument, že obec tyto budovy kdysi získala zdarma.
Ze strany nájemníků padl protinávrh na stanovení
poloviční ceny, tedy cca 150 000 Kč. Za tuto cenu by byli
ochotni o koupi uvažovat...
Na názory typu, že obec kdysi prodala byty ve
Skučkovně za velmi skromný peníz, proč by to neměla
udělat i v tomto případě, existuje jednoduchá odpověď.
Protože hodnota bytu, který se prodal v řádech desetitisíců,
je dnes odhadována znaleckým posudkem na stovky tisíc,
aniž by bylo nějak zvlášť do bytu investováno. Protože cena
1 m2 bytové plochy v územním celku jako je naše obec, se
ve Středočeském kraji pohybuje okolo 8000 Kč. Protože
neexistuje před českým právním řádem žádný obhajitelný
důvod, proč by měla obec prodávat majetek hluboko pod
cenou. Není jím ani fakt, že nájemník má s pronajímatelem
nájemní smlouvu a že mu z tohoto smluvního vztahu
pramení nějaké jiné výhody, než je řádné užívání bytu a
včasné placení nájemného (I toto bylo zmíněno v souvislosti
s velice špatnou platební morálkou některých našich
nájemníků). Přesto, v rámci tzv. privatizace, jsou tito
nájemníci zvýhodněni a s přihlédnutím k tomu, že domy jsou
skutečně zastaralé, byla stanovena uvedená cena. Ta
zahrnuje také pozemky pod a okolo domů.
Tato cena je určena výhradně pro stávající nájemníky,
kteří byty užívají a užívat nadále budou. Za tuto cenu si je
nikdo jiný koupit nemůže. Pokud by v rámci privatizace
nájemníci neprojevili zájem o koupi, mohla by obec dále
s domy nakládat, tedy nabízet bytové jednotky včetně
nájemníků a platného nájemního vztahu třetím osobám. To
je jen na okraj, neboť i tohoto tématu jsme se při debatě
dotkli.
ZO Třebichovice nakonec nepřistoupilo ke schválení
zveřejněných záměrů obce prodat bytové jednotky v obytné
budově č.p. 13 a 21 a vyvěšení nových záměrů bude
tématem měsíce září. Uvítáme při této příležitosti také
názory Vás, občanů, kteří v domech nebydlíte, protože se
jedná o obecní majetek, a i Vy můžete sdělit svůj názor na
výši stanovené ceny.
Poznámka pod čarou:
„Povídačky“ v místním šenku, kde si nad rozpitým pivem
bryndají někteří jeho konzumenti své rozumy na adresu
nejen obecního zastupitelstva, ale také na světové problémy
všeho druhu, nejsou naštěstí odrazem mínění široké
veřejnosti. Nicméně i takové názory je třeba vyslechnout,
protože tu a tam se vyskytne skutečná perla. Jako příklad
bych uvedla několikrát k mému uchu doléhající „téměř
neotřesitelnou pravdu“ o tom, jak se dá v Kladně koupit byt
za 50 až 70 tisíc korun českých. Bohužel, adresu místa, kde
se tyto úžasné transakce dají uskutečnit, zpráva neobsahuje.
Kdybychom ji znali, bydlíme asi všichni v Kladně…
Za tyto, v řádech desítek tisíc korun pohybující se
operace, můžete získat možná dekret na obecní byt, protože
pokud uhradíte dluh za předchozího nájemce, máte tu a tam
takovou možnost.
Obec Třebichovice však za 50 až 70 tisíc korun bytové
jednotky včetně pozemků prodávat nebude. Dost těžko bych
asi na hospodářské kriminálce, kde jsem měla tu čest díky
iniciativě některých našich občanů nedávno hostovat,
vysvětlovala, proč obec prodává majetek pod cenou.
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ZO Třebichovice schválilo prodej volné bytové jednotky,
nacházející se v domě čp. 21, formou výběrového řízení. Celé
znění schváleného záměru je k dispozici nejen v sídle OÚ, ale
zejména na úředních deskách. Cenové nabídky se podávají
v uzavřené obálce zabezpečené proti předčasnému otevření
do 31. srpna 2012 do 10 hodin. Minimální kupní cena je
stanovena na 540 000 Kč.
Otevírání obálek bude veřejné, tzn., že se ho může každý
z Vás účastnit, přesvědčit se, zda jsou obálky neporušené.
Konkrétní termín veřejného otevírání obálek bude upřesněn
v týdnu od 3. září vyvěšením na úřední desce.

♠ ♠ ♠
A u bytového fondu ještě chvíli zůstaneme. A to zejména
v souvislosti s opravami domů v majetku obce. Jen připomenu, že
obec vlastní 3 bytové domy – ty, o nichž již byla řeč a č.p. 107,
tzv. vilu. Já jsem při zvyšování nájemného počátkem roku 2011
(33, 74 Kč za 1 m2 podlahové plochy/měsíc) slíbila nájemníkům,
že nájemné, které bude vyinkasováno, vrátí obec do rekonstrukce
domů. Protože na vile bylo třeba vyměnit celý okapový systém,
poptali jsme několik firem a z nich vybrali jednu realizační, která
o víkendu 4. a 5. srpna provedla kompletní výměnu všech
okapů.

V bytových domech č.p. 13 a 21 je před jejich prodejem
v rámci privatizace zapotřebí oddělit splaškovou kanalizaci od
té dešťové. Pokud chodíte na zasedání, víte, že i o tomto
problému již byla řeč. Voda ze střech obou domů je svedena do
staré splaškové kanalizace, která je kdesi opodál napojena na
novou oddílnou kanalizaci a zaústěna na ČOV. Je to naprosto
špatně a proto bylo zahájeno jednání s projektantem, který vyřeší
obě kanalizace a následně, někdy během září bude vybrána firma,
která vše provede.
Předpokládáme, že při výkopových pracích narazíme na staré
vedení vody, které je již po zenitu. Bude třeba, stejně jako tomu
bylo v roce loňském u č.p. 13, vyměnit vodovodní potrubí i u
č.p. 21. Tím dojde k nemalému zhodnocení obou domů, ale
vzhledem k tomu, že se jedná o naprostou nezbytnost, kterou
nelze přenášet na bedra budoucích majitelů bytových jednotek, je
to také investicí pro nás ostatní, neboť by se to mělo projevit na
nákladech na provoz ČOV, kam zbytečně přitéká množství
dešťové vody ze zmíněných střech, která je zcela zbytečně
přečišťována nákladným procesem.
Tím bude pro letošek splněno to, co bylo slíbeno – nájemné,
jež obec obdrží od nájemníků, bude vloženo zpět do revitalizace
budov.
A zase opravy…
Počátkem srpna jsme opravovali výtlačné potrubí vedoucí ze
Sak na ČOV. V náspu bývalé železnice, kde je potrubí uloženo,
došlo k havárii a splašková vytékající voda vytvořila jezírko
s gejzírem uprostřed. Pro parné letní dni velmi nepříjemná situace,
zejména pro majitele sousedního pozemku, umocněná
nepřístupností místa, neboť příjezdu těžké techniky k místu
havárky bránily vzrostlé lány zlaté pšenice. Zemědělci
obhospodařující přilehlá pole posekali, firma Fisa mohla nastoupit
k opravě…
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Tomu však předcházelo jedno téměř hrdinství našich
veřejná prostranství ošetřujících pánů Polánka a Petříka, kteří
za pomoci brigádníků museli místo odkrýt a vysekat přístup
k němu. Jim také patří poděkování za kus dobře odvedené
práce, kterou můžete všichni na vlastní oči téměř každý den
sledovat. A doufám, že je potěší také pochvala, kterou jsem
zaznamenala na místním hřbitově. Prý tak hezky upravený
hřbitov ještě nikdy nebyl…
A i na hřbitově jsme opravovali. A to 2 pomníky
padlých za 2. světové války. Oba byly ve špatném stavu
a hrozilo nebezpečí pádu jednoho z nich. V současné době je
vše napraveno a lze bez obav kolem nich procházet.

Bylo dokončeno prodloužení vodovodního řadu a terén
byl uveden do původního stavu. Živičnou zálivkou byla
opravena poškozená prostranství zejména před bývalým
obecním úřadem (naproti Jednotě). Zde nám ze země
„vyrůstá“ jakási hadice. Jedná se o připravenou chráničku,
do které bude natažen kabel nízkého napětí pro přetažení
veřejného osvětlení, které se chystáme zrealizovat do
podzimu. Staré vedení, které je doposud na budově bývalého
úřadu, bude odpojeno a v místech, kde vyčnívá zmíněná
chránička, bude sloupek pro veřejné osvětlení. Využili jsme
prováděného protlaku pro vodovodní potrubí a připravili tak
vedení pro další stavbu.
Obci byla přislíbena (po nezdařených 3 pokusech žádostí
o dotaci) dotace na opravu kapličky v Sakách. Tato stavba
je nemovitou kulturní památkou v majetku obce a je naší
povinností zachovat stavbu ze 17. století i do dob příštích.
Protože je její stav dezolátní, ač oprava byla provedena
celkem nedávno, máme přislíbenu nemalou finanční částku
v roce 2013 a to díky místní akční skupině (MAS)
Přemyslovské Střední Čechy se sídlem ve Slaném.
Oprava bude probíhat pod dohledem památkářů od září
2012 do léta 2013. Znamená to, že z celé kapličky bude
sundána stará omítka, jak vnitřní, tak vnější, okolo bude
proveden výkop, dojde k podezdění základů a položení
drenáže a v této podobě zůstane kaple až do jara příštího
roku. Důvod je prostý – je třeba, aby zdivo vysychalo
přirozenou cestou a omítky, které budou naneseny v roce
příštím, opět neopadaly. Dojde také k výměně krovu, dveří
a pokusíme se celou kapličku osvětlit z veřejného osvětlení.
Během srpna se vybírá vhodný zhotovitel opravy, který
předloží nejnižší cenovou nabídku.

Markéta Jehličková
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NA Ž H A VÉ T É M A: Prodej obecních bytů

Od 3. do 12. září 2012 probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
za III. Q 2012
v hotovosti v sídle OÚ
v těchto termínech a časech:
PONDĚLÍ 3. 9. 2012
pouze odpoledne
od 15:00 do 20:00
STŘEDA
PONDĚLÍ
STŘEDA

5. 9. 2012
10. 9. 2012
12. 9. 2012

od 8:00 do 12:00
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.

Prodej zeleninových a květinových
přebytků za symbolické ceny nabízí
paní Eva Hájková na adrese
Třebichovice 158. Též možno po
telefonické dohodě na 604 835 230

Dovoluji si napsat pár řádek na toto téma, neboť situace
kolem prodeje obecních bytovek se začíná opět startovat.
Ano, v Kladně se prodávaly v minulosti byty do
100.000 Kč, ale pozor byly to případy, kdy jste zaplatili
pouze dlužnou částku za předešlé nájemníky a tím jste měli
šanci získat nájemní smlouvu. Nikoli byt do osobního
vlastnictví. Stále jste zůstali nájemníkem. Tyto souvislosti
ve spleti ústních podání jaksi unikají.
Pokud chcete koupit byt do osobního vlastnictví, jste
v reálných částkách úplně někde jinde.
Argumenty typu, obci spadly byty do klína zadarmo,
pro většinu obyvatel nemají žádnou výšku. My ostatní jsme
si totiž své bydlení museli zaplatit a vybudovat za své
prostředky a mnohem vyšší částky. Jako soukromá osoba
některé z argumentů chápu, ale když se vžiji do kůže těch,
kdo jsou zodpovědní za společný majetek obce, jsem
naprosto přesvědčena, že cenová nabídka v dnešní době je
více než slušná. Ruku na srdce, kdo z Vás by riskoval, že se
opět najde někdo, kdo nebude s nízkou prodejní cenou
souhlasit a kdosi ze zastupitelů může čelit obvinění se
špatným hospodařením se svěřeným majetkem? Nikdo a to
si troufám říct, že stoprocentně nikdo nebude za souseda
strkat hlavu do pomyslné oprátky. Vždyť konec konců také
nikdo nikoho nenutí, aby si byt koupil.
Řada z nás má doma internet, tak se jen pro zajímavost
podívejte, za kolik se byty prodávají, včetně těch obecních.
Dnes v podstatě ani nejde o stáří a výbavu objektů, ale o
tržní hodnotu. A prodej bytů ve Skučkovně za směšné
ceny? To byla práce minulého zastupitelstva a zřejmě
nikomu tato cena nepřišla divná. Bohužel já osobně jsem se
o dění v obci v tu dobu moc nezajímala, ale každopádně
dnes vím, že jsme všichni zasponzorovali tyto byty na úkor
obecní pokladny.
Obecní bytovky, které se obec chystá prodat, jsou na
tom jinak. Bytů za solidní ceny je nedostatek a zájem o ně
je velký. Je jen na Vás, jak se k tomu postavíte. Pokud totiž
v budoucnu dojde k investicím do objektů, cena ještě
stoupne. Nehledě na to, že přednostní nabídku na odkup
bytu můžete dostat jen jednou. Pak se zastupitelé mohou
rozhodnout, že byty prodají jinému zájemci.
Přiznám se na rovinu, i já si s touto myšlenkou
pohrávám. Za půlmega totiž dnes nekoupím ani parcelu a
pro mou rodinu to je do budoucna skvělá investice, na které
jen vydělám. A soukromníka nezajímá, jestli máte, nebo
nemáte na nájem. Tam už je postup úplně jiný a podstatně
rychlejší. Naše obec má totiž skvělou polohu v závislosti na
dojezdu do Prahy, kterou máme za rohem a každý, kdo platí
sedm tisíc měsíčně navíc k režiím bytu v hlavním městě, si
rád pronajme byt v klidném prostředí venkova, než
v hlučném velkoměstě.

každý pátek až do 31. srpna 2012
PROGRAM – MUSIC ON THE SQUARE 2012
Začátek ve 20.00 konec ve 22.00 není-li uvedeno jinak.
17. 8. MUNZIFAI (od 19.00)
24. 8. DŘEVÁCI (country)
31. 8. BIG BAND BETA

Závěrem chci upozornit, že pokud se chcete také
vyjádřit, můžete zaslat svůj příspěvek na stránky OÚ a my
jej v TM otiskneme, samozřejmě pouze ty podepsané,
anonymů nám na diskusní fórum chodí mnoho. My za své
názory a argumenty také nosíme svoji kůži veřejně na trh.
Ale to vše již znáte z mých předešlých příspěvků.
Každopádně můžete všichni dorazit na veřejné zasedání a
tam své názory vyjádřit.
Kateřina Pečená
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ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
K létu neodmyslitelně patří kniha. Ať už ji budete číst na zahradě, na pláži, či kdekoli, kde je to jen myslitelné,
máme pro Vás nabídku několika nových knižních titulů, jež jsou k zapůjčení v naší místní knihovně.
Po dobu prázdnin je pro Vás knihovna otevřena každé pondělí od 15:00 do 17:00

GERALD MESSADIÉ

Jana z Hvězdy I. – Růže a lilie
Gerald Messadié, kterého čeští čtenáři znají mimo jiné jako autora knihy Dějiny ďábla, se tentokrát představuje jako
romanopisec. Ve své ambiciózní trilogii JANA Z HVĚZDY se vrací do přelomového období konce středověku
a počátku renesance. Hrdinkou románu je mladá dívka Jana Parrishová, jejíž život poznamenala rodinná tragédie: dům
její rodiny byl vyrabován, rodiče zavražděni, mladší bratr zmizel. Ve strachu z anglických zběhů plenících normandský
venkov se vydá do Paříže. Zkouší štěstí jako pekařka a zalíbení v její kráse brzy nachází básník François Villon, ale
i král Karel VII. Na stránkách Růže a lilie autor prokázal nejen svou odbornou zdatnost, ale i obratnost romanopisce,
a nezůstává nic dlužen své pověsti uznávaného autora.

Jana z Hvězdy II. – Vlčí soud
Od Janina útěku z Normandie uplynulo deset let. Jana, nyní baronka z Beauvois a dvorní pekařka, se opět setkává se
svou první láskou, bankéřem Izákem Sternem. Přemluví ho, aby se dal pokřtít a přijal jméno Jakub z Hvězdy. Zlotřilého
bratra předhodí vlčímu soudu a nezalekne se ani obvinění z čarodějnictví, ani ctihodných doktorů ze Sorbonny,
prahnoucích po tiskařkém monopolu...

Jana z Hvězdy III. – Květina z Ameriky
Závěrečný díl trilogie, jejíž děj se odehrává v přelomovém období konce středověku a začínající renesance. Jana a její
rod vládnou průmyslové a finanční říši. Když si Kryštof Kolumbus usmyslí, že najde západní cestu do Indie, upozorní
ho jeden německý kartograf, že v cestě mu stojí terra incognita velikosti světadílu... Cesty do zámoří francouzského
krále nezajímají, má svých starostí dost. Ale Jana ví, že hranice známého světa skýtají mnoho nových příležitostí. Vydá
se tedy na dalekou plavbu...

NOAH GORDON

Ranhojič
Poutavý příběh o neutuchající, silné lidské touze po vědění a vzdělání a o uskutečňování šlechetného cíle se odehrává
v jedenáctém století. Robert Jeremy Cole, od svých devíti let sirotek, si uvědomuje, že dostal od Boha zázračný dar schopnost vycítit v lidech blízkost smrti. Jako učeň potulného bradýře brzy poznává krutou realitu života; několik let
rušného a současně krušného putování Anglií mu přinese cenné zkušenosti, ale Roberta stále víc trápí, že nemůže léčit
nemocné. Je přesvědčený o tom, že se narodil proto, aby je uzdravoval, aby se stal lékařem. Proto se vydává na cestu do
Persie; chce vyhledat nejproslulejšího lékaře své doby Ibn Sínu (Avicennu) a stát se jeho žákem. Aby mohl studovat na
věhlasné akademii, musí předstírat židovský původ. Když se pak ožení s krásnou rudovlasou křesťankou Marií, vzbudí
to nejprve mezi lidmi pohoršení, ale s pomocí svých přátel, mladých lékařů Karima a Mirdina, si najde cestu k srdci
svých sousedů. Robert uskuteční svůj sen, stane se lékařem, ve válce sbírá zkušenosti jako vojenský felčar, bojuje proti
černému moru, je z něj výborný chirurg... Čtenáři se dostává do ruky rozsáhlý román, bouřlivé drama o nadaném
léčiteli, který bojoval s nemocemi a se smrtí v primitivních podmínkách středověké Anglie a Persie, kde poznal
smyslnou nádheru zlatého věku arabské a židovské civilizace.

Šaman
Klasický western, historický román, politický thriller, román o naději a zklamání, o válce a míru, o lásce a nenávisti,
o přátelství a zradě, o rozumu a víře, o demokracii a zvůli, kniha nabitá dějem, prošpikovaná jemným humorem - to vše
je Šaman - další z románů Noaha Gordona, které sledují osudy skotské lékařské dynastie Coleů v průběhu dějin.

Lékařka
Dějištěm třetího románu Noaha Gordona, vyprávějícího o lékařské rodině Coleů, je současná Amerika. Poslední
potomek rodu, Roberta J. Coleová, pokračuje v rodinné tradici a stává se významnou lékařkou. Po letech strávených
v Bostonu, když její manželství skončilo a práce v nemocnici jí začíná připadat příliš odlidštěná, má pocit, že své
existenci musí dát nový směr. Odchází do horského městečka uprostřed nedotčené přírody a otevře si zde soukromou
praxi. S novými zkušenostmi, přáteli a bližními, jejichž osudy spoluprožívá a jimž se snaží pomoci, v prolnutí dobrého
i zlého v každodenním údělu, kde je však prostor pro osobní volbu, postupně nachází nový smysl svého života.

Kompletní třísvazkové vydání trilogie Milénium fenomenálního švédského spisovatele
Stiega Larssona:
► Muži, kteří nenávidí ženy
► Dívka, která si hrála s ohněm
► Dívka, která kopla do vosího hnízda

Pěšákem ve Vietnamu
Autobiografická kniha zaměřená na vojenské operace americké armády ve Vietnamu.
Autor, původem Čech, popisuje svou cestu od emigrace, vstup do armády Spojených států
a jeho účast v operacích ve Vietnamu.

VAN EYCK

S. LARSSON

Milénium

WOODOVÁ
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Věštkyně
Čas odpočítává poslední minuty roku 1999. Ačkoli do konce tisíciletí zbývá ještě celý rok, většina civilizace podlehla
všeobecně rozšířenému omylu, že třetí milénium začíná 1. ledna 2000. Lidstvo očekává nějaký historický zlom, snad
i konec světa nebo příchod nového Mesiáše. Náhodný výbuch poblíž vykopávek na Sinajském poloostrově odkryje
nečekaný poklad - šestici svitků dokazujících, že prvním apoštolem byla žena. Zpráva způsobí rozruch mezi politiky,
církevními hodnostáři včetně Vatikánu i mnohými bohatými sběrateli. Vypuká štvanice na dosud bezvýznamnou
archeoložku, která se šesti svitky v kapse hledá sedmý - nejcennější. Po stopě doktorky Kateřiny Alexanderové se
vydávají pronásledovatelé, kteří mají k dispozici nejmodernější techniku a neštítí se žádného zločinu…

JEAN PLAIDY

Španělsko panovníkům
Historický román oblíbené autorky. Isabela, která se po četných obavách a zklamáních konečně
provdala za Ferdinanda, vítězí nad každým nebezpečím a je přesvědčená o vlastním osudu. Po
omezení portugalské moci dochází k vzestupu Tomáse de Torquemada a zřízení obávané
inkvizice. V té době též přichází Kryštof Kolumbus s plánem doplout do Indie a opouští ženu,
kterou miluje, aby uskutečnil svůj sen. Ctižádostivý a nevěrný Ferdinand touží vést vojska proti
maurským baštám. Isabela je přesvědčená, že společně dokážou vytvořit jednotné Španělsko
a čeká je úžasná budoucnost … ovšem za předpokladu, že spolu zůstanou.

Žárlivá Kateřina
První díl románové trilogie představuje Kateřinu Medicejskou jako malou dívenku, poté mladou
ženu, která přichází na francouzský dvůr, kde se stává nemilovanou ženou Jindřicha Orleánského,
druhého syna francouzského krále.

G. VALKOVÁ

Když bylo Galině Valkové osmnáct let, byla unesena z diskotéky, kam ji pozvala kamarádka, s níž se nedávno předtím
seznámila. Ocitla se v zajetí romského klanu Igovů, mafiánů, žijících v zchudlém Bulharsku devadesátých let životem
boháčů, kteří si mohou všechno dovolit. Tento klan, korupcí propojený s místní policií, jehož nitky vedou až k vládním
špičkám a jehož rodinní příslušníci přitom oficiálně využívají sociální podporu, se ve skutečnosti živí kuplířstvím,
vymáháním výpalného a prodejem dívek určených k prostituci. Společně s dramatickým příběhem Galiny, která se stala
sexuální otrokyní mafiánů, se čtenář seznámí i se společenským jevem kuplířství v Bulharsku. Knížka přináší
i zevrubné informace z vyšetřování kauzy bratří Igovů, při kterém se rozkryla celá jejich zločinecká síť zasahující do
Francie, Itálie, Řecka a Makedonie. Závěr knihy přináší trochu naděje i pro dívky, které se již z tohoto začarovaného
kruhu nemohou dostat.

VANDENBERG

Panenka, která řekla ne!

Koperníkova kletba
Když kamenickému učni Leberechtu Hamannovi a jeho sestře Žofii zemře otec, jsou oba svěřeni do poručnické péče
bohatého hostinského Jakuba Schlüssela a jeho mladé krásné ženy Marty, do níž se mladík okamžitě zamiluje.
Leberecht je volnomyšlenkář po svém otci, kterého inkvizice posmrtně prohlásila za čaroděje, dala vykopat jeho rakev
a mrtvé tělo upálila. Syn však touží zachránit čest rodiny, a proto se snaží rozluštit záhadný odkaz, jenž mu otec
zanechal. Tajemství, které by dokázalo rozbořit základy církve, a kardinálové kurie se jej obávají víc než posledního
soudu. Jde o zavržený spis Mikuláše Koperníka…

Při ústupu českého vojska z Bavorska se dostane v Mühldorfu zádní voj do obležení.
V něm bojuje i Oldřich z Chlumu, nejvyšší královský vyšetřovatel. Rytířům se podaří
probojovat na svobodu, ale i když by měli slavit, jejich velitelé Smil z Lichtemburka a Vok
z Rožmberka jsou nervózní… Detektivní příběh posazený do historických událostí.

Tisíce planoucích sluncí
Marjam je pouhých patnáct let, když ji pošlou do Kábulu, aby se provdala za
pětačtyřicetiletého Rašída. O necelých dvacet let později vyroste mezi Marjam
a dospívající dívkou Lajlou ze sousedství silné pouto podobné vztahu matky s dcerou.
Když se dostane k moci Tálibán, už tak neutěšený život se promění v zoufalý boj s hladem,
krutostí a neustálým strachem. Láska však dokáže člověka pohnout k nečekaným skutkům
a překvapivým hrdinstvím překonat i nesmírně bolestivé překážky.

K. HOSSEINI

V. VONDRUŠKA

Podivná svatba na Lichnici

A mnoho dalšího pěkného čtení nejen na dovolenou či pro ukrácení dlouhé chvíle nabízí místní knihovna. Připomínáme, že je zde
k dispozici také internet, a že od září bude knihovna opět otevřena nejen v pondělí od 15 do 17 hodin, ale také ve středu od 16 do 18
hodin. Chystáme také další ročník společného čtení v knihovně, které bude doplněno o promítání, což snad přiláká další dítka
a přivede je možná k tomu, že na chvíli vypnou ty ďábelské stroje, u kterých tráví nekonečné hodiny a otevřou také tu věc tvaru
kvádru, které se říká kniha. Do jejich stránek je vloženo mnoho moudra a poznání, které na internetu najdete jen stěží. Nehledě na to,
že čtením knih se vám tříbí a rozšiřuje mateřský jazyk, což jistě poznáte po čase na své vlastní mluvě, na písemném projevu a na
známkách na vysvědčení… Lidé, čtěte!
mj
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Krušovická akce
„KLÍČ“
Dvě hlídky budou za svými štamgasty jezdit
historickým autobusem Škoda RTO.
Klíč k pořádné chuti krušovického piva ovšem není
úplně „zadarmo“ – aby ho zájemce získal, musí si
odemknout správnou odpověď.

17. srpna 2012
K bráně patří vždycky klíč,
špatný zahoď někam pryč.
Sedmnáctý srpen hola,
někdo na vás tady volá.
To jsou přece Krušovice
v jedenáct rozdávají tu klíče.

Bližší informace získáte u „Vašeho“ výčepního

ČERVENEC/SRPEN

2012

ZÁŘÍ ŠKOLOU POVINNÉ
Máme za sebou podstatnou část letních prázdnin. Letošní léto
nebylo ukázkové, nicméně si jej děti určitě užily. Babičky,
tetičky i rodiče si mohli trochu vydechnout, než jim opět začnou
celoroční povinnosti. Pevně doufám, že všichni se vrátí do
školních lavic s pěknými zážitky a ve zdraví. Přeji všem
v dalším školním roce mnoho úspěchů.

SOUTĚŽ PRO NEJMENŠÍ
Od letošního září jsem připravila každý měsíc
soutěž, ve které mohou děti vyhrát malou
sladkost. Protože ti opravdu nejmenší neumí
ještě psát, mohou splněný úkol nakreslit. Vždy před uzávěrkou
tisku TM budou ze všech odpovědí vybrány dvě a výherci budou
zveřejněni v dalším čísle TM.
Katka Pečená

TANEČNÍ ZÁBAVA
SK TŘEBICHOVICE
18. srpna 2012 od 20 hodin
Na sále místního pohostinství
se skupinou

KRYSTAL
Bohatá tombola
Vstupné 70 Kč

Tento měsíc akce bude, co ty na to pivní sude?
Po roce si tatínkové, dají pivo dožínkové.
Přijďte také v pravý čas, další za rok bude zas.

Pohostinství Případov zve na

DOŽÍNKOVÉ PIVO
od 24. do 26. srpna 2012
Letní úklid
Chci za všechny poděkovat naší partě, která má na letní období pomocníky z řad mladých, za vzorný úklid,
údržbu zeleně a obnovu nátěrů v naší obci. Myslím, že jste si jejich zvýšené činnosti všimli nejen Vy, ale mám
zaručené zprávy, že si jejich aktivity všimli i lidé, kteří v naší obci trvale nežijí. Myslím, že letos se jim
zvelebení našeho prostředí v období letních prázdnin opravdu povedlo. Děkujeme i všem, kdo jim tuto práci
zlehčují tím, že odpadky hází tam, kam patří.
kp
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SK TŘEBICHOVICE
A NOVÁ SOUTĚŽ 2012 – 2013
Po skončení soutěže 2011 – 2012, ve které došlo
k určitému zlepšení, ale ne takovému, jaké jsme si
představovali, se sešli hráči a funkcionáři na hráčské schůzi a
řešilo se hlavně to, zda bude fotbal ve Třebichovicích i na
další mistrovskou soutěž či nikoli. Rozhodnutí bylo, do nové
soutěže se přihlásit. Byl vytvořen realizační team ve složení
Bochořák, Abrham Tomáš a Kobliha. Rovněž byl výbor
oddílu doplněn o Ferenčika Martina.
Dne 14. července se konal ve Slaném losovací aktiv a ten
přinesl novinky ve fotbalovém dění, jak kladné, tak i záporné.
Kladnou novinkou je možnost střídání v zápase místo tří hráčů
nově čtyři tak, že se může zapojit aktivně více hráčů mužstva.
K těm záporným novinkám určitě patří nutnost hráčů přihlásit
se do FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
(FAČR) a zároveň povinnost uhradit pro letošní rok příspěvek
ve výši 50 Kč. Dále je oddíl povinen složit na OFS Kladno
startovné ve výši 2000 Kč a povinné doplnění zálohy na
soutěž.
Realizační team rozhodl, že tréninky budou pokračovat i
přes prázdninové měsíce a to vždy v úterý od 18 hodin.
V rámci příprav na nový soutěžní ročník se uskuteční
turnaj na hřišti SK Třebichovice a to v sobotu 18. 8. 2012 za
účasti domácího mužstva SK Třebichovice, dále potom
S. Hrdlív, SK Vinařice a SK Družec. Začátek turnaje je od
9 hodin. Na turnaji bude zajištěno občerstvení a doprovodný
program. Účastníci turnaje obdrží diplomy a poháry dle
umístění.

TURNAJ
V KOPANÉ
18. srpna 2012 od 9.00
na fotbalovém hřišti
SK Třebichovice
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

utkání
utkání
utkání
utkání
utkání
utkání

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Třebichovice – Hrdlív „B“
Vinařice – Družec „B“
Družec „B“– Hrdlív „B“
Třebichovice – Vinařice
Vinařice – Hrdlív „B“
Družec „B“ – Třebichovice

Další týden již začíná mistrovská soutěž, která byla
rozlosována následovně:

25. 08.
01. 09.
09. 09.
15. 09.
22. 09.
29. 09.
07. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.
04. 11.

So
So
Ne
So
So
So
Ne
So
So
So
Ne

17:00
17:00
10:15
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
10:15

10. 11.
18. 11.

So
Ne

14:00
13:00

Třebichovice – Bratronice
Třebichovice – Dubí
K. Žehrovice „B“ – Třebichovice
Třebichovice – Vinařice „B“
Braškov „B“ – Třebichovice
Třebichovice – Doksy „B“
Hrdlív „B“ – Třebichovice
Třebichovice – Družec „B“
Kačice – Třebichovice
Třebichovice – V. Přítočno „B“
Lodenice – Třebichovice
hřiště Mšecké Žehrovice
Třebichovice – Buštěhrad „B“
Plet. Újezd – Třebichovice

Je to celkem 13 utkání, z toho 7 utkání na domácím hřišti a
6 utkání na hřišti soupeře.
Kromě sportovních akcí se letos SK Třebichovice pokusí i
o kulturní činnost v obci. Po skončení fotbalového turnaje
pořádá SK Třebichovice taneční zábavu v místní restauraci
„Případov“. K tanci a poslechu zahraje skupina KRYSTAL.
Součástí zábavy bude i bohatá tombola. Zveme všechny
příznivce SK Třebichovice a i ty, kteří se chtějí pobavit a
zapomenout na běžné povinnosti a starosti. Všem, kteří se
zúčastní, přejeme hezkou zábavu a děkujeme za podporu.
Členové SK Třebichovice

PRVNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ NAVŠTIVTE
KLADENSKÝ VELETRH
Prostory Kladenské sportovní haly budou 30. srpna – 2. září 2012 hostit
třetí ročník Kladenského veletrhu. Tato akce s podtitulem STAVBA –
BYDLENÍ – ZAHRADA – ZÁBAVA nabídne mnoho inspirace všem, kteří
uvažují o stavbě nového domu nebo zahajují rekonstrukci domu staršího, ale
také všem, kteří se jen snaží neustále své bydlení zlepšovat a modernizovat.
Mezi 70 – 80 vystavovateli budou převládat firmy, zabývající se výrobky
a službami pro dům, byt, dílnu a zahradu. Nejsilněji budou zastoupeni
výrobci a prodejci oken, dveří, podlah, garážových a průmyslových vrat,
střech či různých druhů topení, ale také nástrojů a nářadí pro profesionály
i kutily. Nebude chybět nabídka kuchyňských studií, nábytku a zapomenuty
nebudou ani drobnější bytové doplňky a potřeby. Většina vystavovatelů na
veletrhu nabízí výrazné veletržní slevy, které není možno jinde získat. Akce
bude probíhat v bezprostřední blízkosti kladenského Sletiště, kde budou
souběžně probíhat tradiční Dny města Kladna, na kterých mimo jiné
vystoupí i Petr Bende, Anna K a skupina Chinaski.
Nebude chybět ani atraktivní soutěž pro návštěvníky veletrhu. Každý
den veletrhu bude možno vyhrát celý soudek Starokladenského piva.
Zkrátka první zářijový víkend skýtá výbornou příležitost navštívit výstavní
akci, která svým rozsahem nemá v regionu obdoby. Vstup je pro
návštěvníky zdarma, brány veletrhu budou otevřeny v pátek 31. 8. od 13 do
18 hod., v sobotu 1. 9. a neděli 2. 9. vždy od 9 do 18 hodin.

