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Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: E. Hájková, M. Antušák
L. Grundzová, M. Naimanová
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

◄◄◄Rezervace míst je možná pouze se
zakoupením vstupenky! Vstupenky lze
zakoupit od 9. ledna od 18 v sídle OÚ.
Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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POZVÁNKA

US N E S EN Í Z 9. VE Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E
KO N AN É H O DN E 1 9 . 12 . 2 01 6

na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 30. ledna 2017
od 18.15 hodin v sídle OÚ

USNESENÍ č. 3/9VZ/2016:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým schodkovým
rozpočtem na rok 2017. Schodek bude pokryt z naspořených
prostředků z minulých let.

Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
2. Rozpočtové opatření č. 11/2016
3. Účetní odpisový plán pro rok 2017
4. Zařazení nového majetku
5. Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti
organizační složky místní knihovna
Třebichovice za rok 2016
6. Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti
místní správy za rok 2016
7. Aktualizace Strategického plánu obce
8. Schválení ceny za stočné 2017, způsob
vybírání stočného a podmínky, za nichž bude
poskytována sleva
9. Schválení členského příspěvku Svazku obcí
TSH
10. Různé

USNESENÍ č. 4/9VZ/2016:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce
pro finanční výbor na rok 2017.
USNESENÍ č. 5/9VZ/2016:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce
pro kontrolní výbor na rok 2017.
USNESENÍ č. 6/9VZ/2016:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s ustanovením inventarizační
komise ve složení: předsedkyně – Marie Hanušová, členové Věra
Hofmanová a Renata Matějovská. Předsedkyně a členové
inventarizační komise provedou inventarizaci majetku a závazků
dle plánu inventur vydaného starostkou obce. Inventarizace
majetku a závazků proběhne od 20. 12. 2016 do 20. 1. 2017 se
stavem zjišťování k 31. 12. 2016.
USNESENÍ č. 7/9VZ/2016:
ZO Třebichovice schvaluje novou výši odměn zastupitelů
v souladu s Nařízením vlády č. (bude doplněno), kterým se mění
NV 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 1. 2017.

ZNÁMKY NA POPELNICE

vždy v pondělí nebo ve středu lze zakoupit v sídle OÚ
Popelnice, která NEBUDE od února 2017 řádně OZNAČENA = NEBUDE VYVEZENA.
Svozový den: ÚTERÝ.
Popelnice vyvážené 1 x za 14 dní jsou vyváženy vždy v úterý v sudém týdnu.
Ceny jsou stejné jako v roce 2016.

PO PLAT KY
ZA PSY

CENÍK úhrad za likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2017
Počet
Cena celkem
Poznámka
svozů/rok
vč. DPH

Druh služby

Typ nádoby

týdenní svoz

120 l

52

1 734

čtrnáctidenní svoz

120 l

26

1 074

měsíční svoz

120 l

12

648

kombinovaný svoz

120 l

39

1 572

jednorázový svoz

120 l, pytel

1

54

ZIMA 1x týdně,
LÉTO 1x za 14 dní

CENÍK úhrad za likvidaci BIOodpadu pro rok 2017
Druh služby

Typ nádoby

Počet
Cena celkem
Poznámka
svozů/rok
vč. DPH

BIO mini

140 l

14

748

BIO MAXI

240 l

14

964

Pozn.:

u nádob 240 l je cena za známku dvojnásobná;
pytel může být jakýkoli, popř. lze zakoupit pytle AVE na OÚ.

cena obsahuje
nájem nádoby,
svoz a zpracování
BIO

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 POUZE a JEN
v pondělí nebo ve středu!!!
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TŘ ÍK RÁ LOVÁ SB ÍR KA 2017
Tři králové,
Kašpar, Melichar a Baltazar
se vypravili do Betléma uctít
právě narozeného Ježíše.
S sebou nesli dary:
zlato, kadidlo a myrhu.

K+M+B
Tato písmena neoznačují
jména tří králů,
ale znamenají

Kristus žehnej
tomuto domu.

Tři králové,
malí třebichovičtí
koledníci zaklepou
u Vašich dveří

v neděli 15. 1.,
aby i Vám popřáli štěstí,
zdraví, dlouhá léta,
aby i dveře Vašeho
domu zdobila tři
písmena, která přináší
požehnání v roce 2017.

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců
lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí
u nás. V průběhu sbírky procházejí skupinky tří králů (dobrovolníci – koledníci) s přáním štěstí, zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek
do pokladničky. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou a kasičkou s charitním logem, opatřenou pečetí a podpisem pracovníka
OÚ. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

Děkujeme, že chcete pomáhat. Děkujeme nejen za finanční prostředky,
ale také za koledu pro naše malé, odvážné krále!
▼▼▼
Část výtěžku z tříkrálové koledy bude věnována opět dětem, tentokrát v podobě

SPOLEČNÉHO VÝLETU DO PARKU MIRAKULUM
POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE:

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

MIRAKULUM

►
►
► ►►
►
► ►►
►
► ►►
►
► ►►
►
► ►►
►
► ►►
►
► ►►
►
► ►►
►
► ►
►
►
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.
Podmínkou účasti je však přítomnost
rodičů, nebo dospělých tak, aby bylo o
děti během výletu postaráno. Obec jako
organizátor nemůže přijímat odpovědnost
za děti! Bližší info v příštích TM
a na plakátech.
mj
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PŮLNOČNÍ A NOVOROČNÍ
FOTO: Milan Petriščák, Luboš Pečený

PŮLNOČNÍ hudební mše v Sakách, 24. 12. 2016 ▼
Zpěv: Milada, Pavla

Klávesy: Radek

Zpěv: Klárka, Emma, Adriana

Vánoční koledy v podání našich občanů se rozezněly nocí po Štědrém večeru sackou návsí. Přišli lidé z Třebichovic,
Hrdlíva i ze Pcher, těch bylo letos pravděpodobně nejvíce…
Usměvavé tváře ▼▼▼ jsou důkazem vydařené akce, která se stala krásným zakončením slavnostního dne.
Děkujeme pořadatelům za možnost setkat se v onen kouzelný čas na tak malebném místě.

NOVOROČNÍ výstup na Vinařickou horku, 1. 1. 2017 ▼

mj
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LEDEN
"Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnějsí"
Leden – název tohoto měsíce odvozen od slova led, charakterizuje přímo hlavní znak
počasí v tomto měsíci. Předpoklad vysokých nočních mrazů za jasných nocí.
V tomto lednovém mrazivém počasí, kdy je všude sněhobílo, ožívají lovecké vášně
takřka všech lovců.
Sněhem pokryté krajiny znamenají pro zvěř tíživější podmínky. Sníh zakryje plochy
a pod ním i zbytky potravy jako různé kořínky, větvičky a zbytky plodů a podobně.
Zvěř se začíná shánět po potravě, kdy je kolikrát nucena přecházet do jiných lokalit
a obstarávat si obživu.

A tímto začíná příběh ...
Lov na čerstvě napadnutém sněhu, kdy nový sníh ještě nestačil překrýt stopy černé zvěře, která se
v noci přesouvala z jedné lokality do druhé, se nazývá lov na obnově.
Lov na obnově počíná důkladnou obeznávkou revíru. Dobrý stopař, zkušený myslivec v ranních
hodinách obejde známá místa, kde je předpoklad pohybu černé zvěře, kde nejčastěji dochází
k přesunům, kde má zvěř vyšlapané tzv. "vexly".
Po úspěšném obeznání místa zálehu se lovci navzájem svolají a vydají se společně ke konkrétnímu
místu. Místo je obestoupeno a honci vyženou zvěř na střelce, kteří mají příležitost pochlubit se se
svým umem ve střelbě na rychle se pohybující cíl.
Dne 5. 1. 2017 se jeden takový příběh odehrál a byli to právě myslivci zdejšího honebního
společenstva, kteří svůj um prokázali. Na haldě u Libušína byla dle stop ve sněhu obeznána
početnější tlupa divočáků. Uloveno bylo celkem deset kusů černé zvěře, což byl stoprocentní
úspěch. Žádnému se tentokrát nepodařilo uniknout.

Nepůvodní zvěř v honitbě
Neboli také nepůvodní invazní druh.
V poslední době je toto téma
skloňováno ve všech pádech a je
nezbytné se nad tímto děním alespoň
zamyslet. Invazní druhy fauny, ale
i flory tvoří početný seznam, který je
přístupný ve všech sdělovacích
prostředcích. Jedním z mnoha zástupců
této skupiny, který byl pozorován přímo
v naší krajině a který se nás
bezprostředně týká, je psík mývalovitý neboli mývalovec kuní. Malá
psovitá šelma, která pochází z východní Asie, zejména z Japonska
a Koreji. Na naše území šelma pronikla z Ruska, kde byla v 60. letech
20. století vysazena pro svou cennou kožešinu. V našich podmínkách
se dokázal mývalovec dobře aklimatizovat, množí se zde a rozšířil tím
řady predátorů naší fauny především vůči pernaté zvěři ale i pěvcům,
kterým vybírá hnízda s vejci či mláďaty. Způsob života je podobný
našemu obyvateli lesa – jezevci lesnímu, též se jedná o živočicha, který
je aktivní především v noci.
Medvídek mýval, pod kterým se také tato šelma označuje, byla do
Evropy z původní domoviny Severní a Střední Ameriky vysazena
v německém městě Kassel ve 30. letech 20. století, odkud se dokázala
rozšířit téměř do celé Evropy, ČR nevyjímaje. Ačkoliv se na první
pohled jeví jako neškodné a roztomilé zvířátko, opak je pravdou. Jedná
se o nebezpečného vetřelce, který je pohromou pro veškeré ptactvo
hnízdící na zemi či ve větvích stromů. V naší přírodě nemá přirozeného
nepřítele, který by dokázal regulovat stavy stále se zvyšující
a rozšiřující se mývalí populace.

V obou případech mývala severního či psíka mývalovitého je
nebezpečí, že tyto nepůvodní druhy vytlačí naše původní druhy
volně žijící zvěře.
Tato fotografie,
pořízená fotopastí,
jež zachytila výskyt
mývala severního,
pochází ze Severních
Čech, konkrétně
z děčínských lesů.
V našem okrese
zatím nebyl pohyb
tohoto predátora
zaznamenán.

Spoustu dalších potencionálních škodičů naší přírody se nachází
v držení chovatelů "nadšenců", kterým mohou tato zvířata uniknout
z nekvalitně vyrobených ubikací nebo dokonce mohou být úmyslně
vypuštěni do přírody, kdy se domácí mazlíček stane nepohodlným,
nezvladatelným, ekonomicky zatěžuje rozpočet nebo kdy se zvířata
přemnoží a nedaří se odstavená mláďata udat. Pravděpodobně by však
takto vypuštěná či uprchnutá, člověkem ochočená zvířata neměla
v našich podmínkách dlouhé žití, jelikož nejsou zvyklá starat se sama
o sebe a shánět si potravu. Šanci na přežití a další množení by měla
zřejmě jen divoká zvířata z importu k vypuštění určená. Přesně tak, jak
tomu bylo u zmiňovaného mývala severního v Německu. Některé
druhy jsou na seznam zřejmě zařazeni z preventivních důvodů k
zabránění dalšího rozmachu nepůvodní zvěře na našem území.
Lenka Grundzová
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TURNAJ V LÓŘE
SOBOTA
od 13 hodin

14

10 – 16

Třebichovice

15

MYSLIVECKÝ PLES
SOBOTA
20 – 02

21

velký sál Třebichovice

SALDO BAND

VEČER S KAPELOU TRI DUBY
SOBOTA
od 20 hodin

2017

STALO SE…
► V N AŠ EM PO HO ST IN ST V Í P ŘÍ P AD O V

velký sál Třebichovice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
NEDĚLE

LEDEN

28

Hrdlív

„Pod Lipami“

Zveme všechny milovníky živé hudby do hrdlívského
pohostinství, kde zahraje a zazpívá kladenská „nejen“ folková
kapela Tri Duby. Její poslední vystoupení v Hrdlívě i
v Třebichovicích mělo nemalý úspěch, takže neváhejte a přijďte
si je poslechnout. Vstup dobrovolný.

22. 12. 2016, proběhlo v místním pohostinství poslední
rozloučení s Petrem Fejfarem, který velmi nečekaně a rychle tento
svět opustil. Se svým rodinným příslušníkem, kamarádem,
bavičem, člověkem s velkým srdcem se přišlo do pohostinství
rozloučit více než 50 lidí, kteří si našli na tuto smutnou událost
čas v čase předvánočním i pracovním. Ještě jednou celé rodině
„upřímnou soustrast“.
M. Naimanová
26. 12. 2016, na druhý svátek vánoční, se v místním pohostinství
konala akce MUZIKANTSKÝ JAM. Akce se zúčastnili místní
štamgasti, hosté kapel, ale převážně převládali muzikanti a tak
přesně měla akce vypadat. V lokále se sešla celá kapela Dudas
Band, kapela Tri Duby a další zástupci různých kapel i sólo hráči.
Celkem zahrálo a zazpívalo přes 15 muzikantů, takže živé hudby
bylo plno. Atmosféra byla úžasná a někteří z nás tímto večerem
oslavili i Silvestra, protože ten se pro nízký zájem nakonec
v pohostinství nekonal. Touto cestou děkuji všem vystupujícím
a zúčastněným akce, která byla čistě dobrovolným útěkem od
vánočních oslav a myslím, že se velmi povedla .

Nejmladšímu muzikantovi Ondráškovi je 11 let. 
Hrál dokonce na dva nástroje – na kytaru a na cajon
(perkusivní hudební nástroj latinskoamerického původu).

BRUSLENÍ V KLADNĚ

od 13 do 21 hodin

KLADNO

až do 29. ledna 2017

náměstí
Starosty Pavla

M. Naimanová
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JARNÍ PRÁZDNINY
20. 2. – 26. 2. 2017
Pojďte se o jarních prázdninách bavit do Labyrintu
Středisko Labyrint nabízí několik akcí,
jak strávit příjemně volný čas:
Expedice Everest
20. – 24. 2. 2017
Určeno dětem od 6 do 14 let.
Jarní prázdniny na turistické základně Libušín. Letos na děti čeká
celotáborová hra Expedice Everest. Podaří se nám zdolat
nejvyšší horu světa? Který tým to zvládne jako první? Děti spolu
budou ve dvou týmech soutěžit v tom, kdo jako první zdolá
nejvyšší horu světa Mt. Everest. Čeká nás pobyt venku,
pohybové i zábavné hry, výtvarné i hudební tvoření a soutěže.
Lyžařský a snowboardový kurz
19. 2 – 24. 2. 2017
Kde: Velká Úpa (Krkonoše), Horský penzion Mileta
Ski-resort: Černá Hora- Pec (Portášky)
Pro koho: pokročilí lyžaři a snowboardisti ve věku 10 let a výše
Jarní trollí prázdniny
Určeno školákům od 6 do 13 let. Program je spojen
několikadenní hrou, dítě však můžete přihlásit i na jednotlivé
dny. Čekají na nás společenské hry, vycházky, sportovní aktivity,
výtvarná i keramická dílna a spousta další společné zimní
zábavy. Závazné přihlášky do 13. 2.

Z V E M E

LEDEN

2017

V Á S

DO KNIHOVNY
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
Jan Amos Komenský
Vážení čtenáři,
po delším čase opět otevřeme rubriku k poctě a slávě knihy, bez níž si
mnozí z nás svůj život neumí představit. V letošním roce nás navíc čeká
jedno velice příjemné setkání, kterého byste se možná ani nenadáli…
Před více jak dvěma lety jsem byla na besedě s panem spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou, jehož knihy najdete také v naší knihovně.
Tehdy (2014) mi slíbil, že až bude mít ve svém nabitém diáři volný
termín, napíše si do něj Třebichovice. Roky plynuly a pan Vondruška
nezapomněl. Můžeme se tedy těšit na krásné setkání s člověkem, který je
nejen historik a spisovatel, ale také velice příjemný společník a krásně se
poslouchá. Dozvíte se neuvěřitelné věci ze života našich předků a budete
o mnoho moudřejší a radostnější, protože dobré slovo je pohlazením
bolavých duší, balzámem na Vaše trápení a bolesti. Tak si, prosím,
nenechte ujít tuto neopakovatelnou příležitost k milému posezení.
Uskuteční se ve středu 19. dubna od 18 hodin na salonku OÚ.
Vstup pro občany Třebichovic zdarma, jen se, prosím, včas nahlaste,
abychom s Vámi počítali. Času máme dostatek a tak si každý měsíc
můžeme představit jedno z děl spisovatele a publicisty PhDr. Vlastimila
Vondrušky, CSc.
A začít můžeme třeba Husitskou epopejí, jejíž V. díl pan Vondruška
právě dopisuje. V naší knihovně naleznete všechny 4 vydané svazky,
jsou to tlusté knihy, které možná odradí čtenáře právě svoji „mocností“ a
tak raději sáhne po něčem „hubenějším“. Škoda, velká škoda, stojí za to
se do nich „zakousnout“.

Bližší info:
http://www.labyrint-svc.cz/cz/co-se-deje-vlabyrintu/nejzajimavejsi-pripravovane-akce/

Z názvu je celkem jasné, kam nás děj knihy zavede. Sedmidílná sága
vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém
království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v
obecných představách tak kontroverzní jako právě husitství.

PŘICHÁZÍ ČAS KARNEVALŮ

O co šlo? O kalich? O víru? Nebo o moc a peníze? To vše zjistíte, když
se před Vámi rozehraje příběh kupeckého roku Prokopů. Osud je rozvál
po všech koutech království, na obě znepřátelené strany. Můžete tak onu
pohnutou dobu vnímat očima obyčejných lidí a obraz, který se vám díky
tomu naskytne, Vám dozajista dá odpověď na to, jaká to byla doba, kdo
hájil Boží pravdu a zda to byli skutečně Boží bojovníci…
mj

VLASTIMIL VONDRUŠKA

DĚTSKÝ KARNEVAL
SOBOTA
15 až 17

25

velký sál Třebichovice
Klaun Míra
s Leontýnkou

DOSPĚLÁCKÝ KARNEVAL
SOBOTA
20 až 02

25

velký sál Třebichovice

PODWOBRAZ

Setkání se spisovatelem
historických románů
19. dubna 2017 od 18 hodin

STRANA
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LEDEN

2017

TŘEBICHOVICKÝ

GURMÁN
Velšský králík
Zdravím všechny gurmány v novém roce.
Období hojnosti a konzumace převážně masových a sladkých jídel
o Vánocích už pominulo. Zásoby jídla se nám ale netenčí, jak tomu
bývalo za dob našich prarodičů, protože většina z nás nakupuje
více, než spotřebuje. Můžeme je však využít k přípravě
odlehčených, na přípravu méně náročných, ale přece chutných
pokrmů. Omelety, slané palačinky, nádivky, různé obilné kaše
a placky mohou být vhodnou přílohou, ale i snídaní, hlavním
jídlem i večeří.
Omeleta je pokrm, který se připravuje z rozšlehaných vajec, která
mírně osolíme. Směs se rovnoměrně rozlévá na rozpálenou pánev
se lžicí másla a v průběhu smažení se již nemíchá. Smaží se do
doby, kdy je ztuhlá a zlatavá odspodu, ale na povrchu ještě vláčná
a nadýchaná. Pak se posype nasekanou pažitkou, petrželkou nebo
sýrem, na pánvi se přeloží a podává ještě horká. Se zeleninovým
salátem chutná znamenitě.
Co je ale Velšský králík? Je to vlastně chlebová pečeně. Tento
pokrm chutí sice maso připomíná, ale masa v něm není ani trošku,
jen opečená zelenina, chleba, koření a vejce.
Vymysleli ho chudí Velšané a já ho peču vždycky,
když mám více staršího chleba. Recept mám
z nějakého kalendáře.

LEDEN
Leden je měsíc, ve kterém uhyne hodně stromků, pokud
promrznou skrznaskrz. Teplo stromu dodává například listí
tlející na zemi, což chrání jemné kořeny před promrznutím.
Jenže tohle není všechno. Po celé léto si stromy ukládají
pod kůru kmene a větví korkovou tkáň, mrtvou vrstvu,
která nepropouští ani vodu ani vzduch. Ten zůstane v jeho
pórech, a nedovolí, aby teplo utíkalo z živého těla stromu
ven. Strom má ale i spolehlivou biochemickou obranu.
V zimě se ve šťávách stromu usazují rozličné soli a škrob
přetvořený v cukr. A roztok soli a cukru je velmi odolný
proti chladu.
Ovšem nejlepší ochranou před mrazem je jak peří lehoučká
sněhová přikrývka.
Je milé přikrmovat v zimě zvěř, ... ale, jak ukazuje
zkušenost, i zvířata vědí, co to znamená „pálit dobré
bydlo“.
Pokud jsou krmelce přecpané pící, zvěř ji roztahá v okolí,
podupe, pokálí, pomočí, a takto znečištěnou již nebere.
I vy raději začněte
nový rok střídmě
a šetrně ...
… pak se uvidí.

Martin Antušák

Sportovní klub
Třebichovice, z. s.
Foto PU

Na 5 lžicích másla nebo rostlinného tuku osmažíme nakrájenou
cibuli, asi 2-3 kusy, 2 šálky hrubě nastrouhaného celeru, 1 šálek
hrubě nastrouhané mrkve a 4 šálky na kostičky nakrájeného
staršího chleba.
Osmaženou směs zalijeme šálkem vývaru. Přidáme 1/2 lžičky
mletého kmínu a bazalky, špetku šalvěje a tymiánu, 2 lžíce sekané
pažitky nebo petržele a osolíme. Promícháme a necháme
vsáknout.
Po vychladnutí vmícháme 2-3 rozšlehaná vejce. Podle potřeby
přidáme vývar nebo strouhanku, aby směs měla konzistenci tužší
nádivky a osolíme.
Pekáček vytřeme máslem a hmotu na něm vytvarujeme do šišky.
Navrch dáme vločky másla nebo proužky slaniny.
Pečeme na 180 stupních asi půl hodiny do zlatova. Servírujeme
teplé či studené řezy se salátem.
Přeji dobrou chuť.

Vaše Eva Hájková

Třebichovice 89, 273 06 Libušín (OÚ)
sktrebichovice@gmail.com
IČ 61894761
předseda Vladimír JAVOŘÍK
sekretář Petr SVOBODA
kontrolní komise Michal FERENČÍK, Martin JAKEŠ, Jan LOUDA
Dne 21. 12. 2016 se uskutečnila řádná valná hromada, která byla
svolána na malý salonek OÚ Třebichovice. Na programu bylo přijetí
nových členů a to zejména z řad ochotníků Třebivadla, kteří
vstupem do SK Třebichovice, z. s. mají možnost stejně jako
fanoušci fotbalu čerpat obecní dotace na svou činnost.

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří
provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
Stanovy klubu naleznete na webových stránkách obce.
Členský příspěvek činí 1 korunu českou za osobu a rok.
Pokud se chcete stát členem klubu, stačí odevzdat vyplněnou
přihlášku sekretáři klubu. Přihláška je ke stažení na webu obce,
nebo kontaktujte sekretáře klubu.

