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XVI
TŘEBICHOVICKÁ OLŠINKA

rozprostírá bílý koberec, je tady jaro!

1. dubna
Od 9 do 12
hodin
Vítáme všechny
zájemce o prodej
svých výrobků,
úrody či rukodělných
výtvorů. Hlaste se na
tel. čísle.606 417 100

Uzávěrka tohoto čísla: 13. března 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: M. Naimanová, K. Pečená,
M. Antušák, R. Matějovská
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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US N E S EN Í Z E 2. V E Ř E JN É HO
Z AS E D ÁN Í Z O T Ř EB I CHO V IC E
KO N AN É H O DN E 2 7 . 2. 2 0 17

USNESENÍ č. 4/2VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE
PRODAT BYTOVOU JEDNOTKU č. 13/3 v obytné budově č.
p. 13, stojící na pozemku p. č. st. 224/2 včetně
spoluvlastnických podílů k příslušným pozemkům (p. č. st.
224/2, p. č. st. 224/3, p. č. 1273) a nájemního práva stávajících
nájemníků formou výběrového řízení za podmínek v něm
uvedených. Záměr byl vyvěšen od 6. 2. 2017 do 27. 2. 2017.
USNESENÍ č. 5/2VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE
PRODAT BYTOVOU JEDNOTKU č. 13/4 v obytné budově č.
p. 13, stojící na pozemku p. č. st. 224/2 včetně
spoluvlastnických podílů k příslušným pozemkům (p. č. st.
224/2, p. č. st. 224/3, p. č. 1273) a nájemního práva stávajících
nájemníků formou výběrového řízení za podmínek v něm
uvedených. Záměr byl vyvěšen od 6. 2. 2017 do 27. 2. 2017.
USNESENÍ č. 6/2VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Třebichovice na rok 2017 pro Sportovní klub
Třebichovice z.s. ve výši 60 000 Kč.
USNESENÍ č. 7/2VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí s koupí pozemků p. č. 40/1 o výměře
605 m2 a p. č. 333/8 o výměře 55 m2, vše k.ú. Třebichovice za
cenu 45,- Kč/m2 od společnosti GONURA PROPERTY s.r.o.,
zast. Ing. V. Karasem a ukládá starostce obce předloženou kupní
smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
USNESENÍ č. 8/2VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí se Směrnicí o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu 1/2017.
USNESENÍ č. 9/2VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
č. 1SoD/2017, Demolice č. p. 24 Třebichovice, dodavatel
FIMOREK stavební a obchodní spol. s r.o., Ctiborova 407, 272
01 Kladno, IČ 48948900, cena 485 208,00 bez DPH a ukládá
starostce jménem obce tuto smlouvu uzavřít.

Hledáme tanečnice a tanečníky na českou
besedu, kterou slavíme příchod máje.
Kolový tanec z časů českých obrozenců volá po své
záchraně! Nenechte tuto krásnou tradici zaniknout!
Volejte Renatu M. 739 041 345
nebo kontaktujte Dominiku M.
INZERCE  INZERCE  INZERCE  INZERCE
 Hledám paní na občasné hlídání dcery. Volejte na tel.:
728 553 108. Děkuji.

2017

INFORMACE
PRO OBČANY
▼▼▼▼▼▼▼▼

INFORMACE Z OÚ

USNESENÍ č. 3/2VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE
PRODAT BYTOVOU JEDNOTKU č. 21/2 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) a nájemního práva stávajících
nájemníků formou výběrového řízení za podmínek v něm
uvedených. Záměr byl vyvěšen od 6. 2. 2017 do 27. 2. 2017.

BŘEZEN

od 20. do 29. března 2017 probíhá

VÝB ĚR STOČ NÉHO
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí
středa
pondělí
středa

20. 3.
22. 3.
27. 3.
29. 3.

8 – 13

18 – 20

8 – 13

15 – 17

8 – 13

18 – 20

8 – 13

15 – 17

Platby v hotovosti lze provádět jen
v uvedených dnech a hodinách.
V případě úhrady bezhotovostním převodem posílejte
platby 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.
2017.

Cena:
345 Kč/osoba/kvartál
►tj. 1380 Kč/osoba/rok
Cena pro občany
s trvalým pobytem v obci:
250 Kč/osoba/kvartál
►tj. 1000 Kč/osoba/rok*
*Dotace na stočné ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč
je poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obcím
nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.

C H C E T E

D O S T Á V A T

AVÍZO K ÚHRADĚ DO VAŠÍ
MAILOVÉ SCHRÁNKY?
▼▼▼▼▼▼▼▼
Napište si o něj na: sotsh@seznam.cz
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POPLATEK
ZA PSA
JE SPLATNÝ
KE DNI
31. 3. 2017

75 Kč/rok/1. pes
100 Kč/rok/2. pes
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PRODEJ ZNÁMEK
NA BIO POPELNICE
ZAHÁJEN
CENÍK služeb na likvidaci BIOodpadu pro rok 2017

Druh služby

Typ nádoby

Počet
svozů/rok

Cena celkem
vč. DPH

BIO mini

140 l

16

748

BIO MAXI

240 l

16

964

Cena obsahuje nájem nádoby, svoz a zpracování bioodpadu.
Sezona svozu bioodpadu začíná 7. 4. a končí 3. 11. příslušného roku.

Odvoz bude probíhat vždy v sudý
pátek v těchto termínech:
7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6.,
30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9.,
22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11. 2017
Bioodpad není možné ukládat volně do přírody, např. na Rovina, na hřiště,
do potoka či do příkopů. Odkládání odpadů na taková místa je kvalifikováno
jako zakládání černých skládek. Děkujeme, že toto respektujete.

STRANA
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Nová odkládací nádoba za OÚ
na JEDLÉ OLEJE A TUKY
Použité jedlé oleje a tuky z domácnosti, fritovací
oleje, ztužené jedlé tuky – nejlépe v uzavřených PET
lahvích vkládejte do černé popelnice označené
oranžovou nálepkou:

Vážení občané Třebichovic a Sak.
Pokud máte chuť a náladu udělat něco úžasného,
nabízíme Vám účast na akci s názvem

SOBOTA 27. května 2017
Oslava dětského dne
v rodinném zábavně naučném parku

MIRAKULUM
Jedná se o celostátní projekt, do kterého se zapojují stovky
občanů, kteří mají zájem na zachování čisté přírody ve svém
okolí. Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek. Společně v jeden den!
Chcete-li se k této akci připojit, pak se přihlaste, nebo
zaregistrujte
jako
nový
dobrovolník
na
adrese
http://www.uklidmecesko.cz/event/14035 a přijďte v sobotu
8. dubna v 10 hodin před Jednotu. Na akci jsou zváni také
členové honebního společenstva, jejichž cílem bude úklid na
Vinařické horce.

POZOR! Vezměte si reflexní vesty, abyste se mohli
pohybovat v blízkosti silnice!

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

Odvoz odpadu zajistí obec Třebichovice, která posbíraný
odpad v pytlích naloží a odveze.

312 672 216

Co budeme uklízet? Škarpy silnice, která spojuje obec
Třebichovice s obcí Saky je olemovaná odpadky, krajina
mezi obcí Saky a Pchery je semeništěm černých skládek.
Plasty z aut, pneumatiky, koberce, pytle, kýble, komunální
odpad...

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.

Dobrovolníci vyfasují rukavice a pytle, budou krátce poučeni
o dodržování bezpečnosti při manipulaci s odpadem.

Kontaktní osoba: Lenka Grundzová,
e-mail: Lenka.Grundzova@seznam.cz

mj

Cena vstupenky (zvýhodněná skupinová) je 130 Kč pro osoby
nad 90 cm a třebichovické děti tuto dostanou jako dárek ke
svému svátku.
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Zastupitelstvo obce Třebichovice rozhodlo na svém zasedání dne 27. 2.
2017 o prodeji třech bytových jednotek v domech č.p. 13 a 21.
Záměry včetně podmínek prodeje (výběrového řízení) jsou vyvěšeny až
do konce lhůty pro podávání nabídek (26. 4. 2017) na elektronické
úřední desce, kterou najdete na webových stránkách obce
(www.trebichovice.cz), kde jsou také přístupné v sekci Bytové
hospodářství. V případě, že by zájemce tápal, má možnost osobně přijít
na OÚ a zde vše pročíst v listinné podobě.
Důležité je, že na bytových jednotkách vázne nájemní právo. To
znamená, že nový vlastník bytové jednotky se stane ze zákona také
pronajímatelem a převezme od Obce Třebichovice veškerá práva
a povinnosti pronajímatele. Převezme tedy i stávající nájemníky s jejich
platnými nájemními smlouvami, netřeba uzavírat smlouvy nové.
Důležité je vědět, jaká je dle nájemní smlouvy výše nájmu, kterou
může nový vlastník po stávajících nájemnících požadovat.

BŘEZEN

2017

Výše nájemného (za podlahovou plochu) stanovilo Zastupitelstvo obce
Třebichovice usnesením č. 11/5VZ/2015 ze dne 23. 11. 2015 takto:
Nájemné pro rok 2017 činí 38,99 Kč/m2, pro rok 2018 činí 41,92
Kč/m2, pro rok 2019 činí 45,06 Kč/m2 za 1 m2 podlahové plochy.
Cena za 1 m2 sklepů a lodžií je vždy poloviční, cena za nájemné za
vybavení bytu (bojlery, kotle, apod.) se odvíjí od pořizovací ceny
vybavení a je sjednávána individuálně.
Zvláštní ustanovení o nájmu jsou v občanském zákoníku (zákon č.
89/2012 Sb.) upravena v ustanovení § 2235 až § 2301.
Pro všechny vlastníky bytových jednotek (stávající i nové) bude třeba
vzájemné spolupráce a dohody o další společné existenci, domluvy o
tom, kdo bude zajišťovat dodávky vody, jak vytvořit rezervní fond na
opravy společných částí domu… Pomoc odborné firmy bude na místě.
mj

ZÁMĚRY OBCE PRODAT BYTOVÉ JEDNOTKY
BYTOVÁ JEDNOTKA č. 21/2

BYTOVÁ JEDNOTKA č. 13/3

BYTOVÁ JEDNOTKA č. 13/4

v obytné budově č.p. 21,
stojící na pozemku č. st. 224/1

v obytné budově č.p. 13,
stojící na pozemku č. st. 224/2

v obytné budově č.p. 13,
stojící na pozemku č. st. 224/2

2+1 v 1. nadzemním podlaží, 58,56 m2

3+1 v 2. nadzemním podlaží, 66,56 m2

3+1 v 2. nadzemním podlaží, 66,56 m2

K bytové jednotce náleží:
 Spoluvlastnický podíl k pozemku č. st.
224/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 157 m2 (plocha pod bytovým
domem)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 224/3 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 8 m2 (plocha
pod vodárnou)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 1273 – ostatní
plocha, o výměře 1261 m2
(plocha okolo bytových domů)
vše zapsáno na LV č. 500, 501 a 507, pro obec
a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu
Kladno, Středočeský kraj.

K bytové jednotce náleží:
 Spoluvlastnický podíl k pozemku č. st.
224/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 157 m2 (plocha pod bytovým
domem)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 224/3 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 8 m2 (plocha
pod vodárnou)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 1273 – ostatní
plocha, o výměře 1261 m2
(plocha okolo bytových domů)
vše zapsáno na LV č. 497, 496 a 507, pro obec
a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu
Kladno, Středočeský kraj.

K bytové jednotce náleží:
 Spoluvlastnický podíl k pozemku č. st.
224/2 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 157 m2 (plocha pod bytovým
domem)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 224/3 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
8 m2 (plocha pod vodárnou)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 1273 – ostatní
plocha, o výměře 1261 m2
(plocha okolo bytových domů)
vše zapsáno na LV č. 497, 496 a 507, pro
obec a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu
Kladno, Středočeský kraj.

Celková minimální cena BJ včetně podílů
souvisejících pozemků činí
455 030,00 Kč

Celková minimální cena BJ včetně podílů
souvisejících pozemků činí
515 030,00 Kč

Celková minimální cena BJ včetně podílů
souvisejících pozemků činí
515 030,00 Kč

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
 Nabídky se podávají do sídla OÚ v zalepené obálce, zabezpečené
proti předčasnému otevření. Uchazeč doplní do tabulky své
vlastní nabídkové ceny za m2 bytové jednotky a pozemků
včetně uvedení ceny celkové. Formulář s tabulkou lze také
stáhnout z webových stránek www.trebichovice/bytové
hospodářství, kde jsou uvedeny všechny informace.
 Na přední stranu uzavřené obálky uveďte: Výběrové řízení –
Bytová jednotka č. …, Třebichovice čp. …, NEOTEVÍRAT
 Na zadní stranu uzavřené obálky uveďte jméno, adresu a
kontaktní telefon.
ODEVZDÁVÁNÍ NABÍDEK
 Nabídky lze podat nejpozději do 10.00 hod v den uzávěrky do sídla
OÚ Třebichovice. Termín uzávěrky je 26. 4. 2017.
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
 Otevírání obálek a následné vyhodnocování nabídek provádí
hodnotící komise.
 Otevírání obálek bude veřejné.
 Do výběrového řízení mohou být zařazeni pouze ti žadatelé, kteří
jsou starší 18 let a nemají vůči obci a právnickým osobám, kde má
obec účast, pohledávky po lhůtě splatnosti.
VYHODNOCENÍ NABÍDEK
 Hodnotící komise vypracuje protokol, ze kterého bude zřejmé
pořadí nabídkových cen.
 Nárok na uzavření kupní smlouvy získává nejvyšší nabídka.



V případě shody nabídkových cen získává prvenství nabídka, která
byla podána dříve.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTI (dále jen „smlouva“)
 Prodej BJ včetně podílů souvisejících pozemků musí být
odsouhlasen na veřejném zasedání zastupitelstva.
 Pokud ani do 30ti kalendářních dní od doručení písemné výzvy
k uzavření smlouvy nedojde k jejímu podpisu z důvodů na straně
vítězného uchazeče, nárok na uzavření smlouvy má v pořadí druhá
nejvyšší nabídka.
 Pokud nebude smlouva uzavřena s žádným z vybraných uchazečů,
může být vyhlášeno nové výběrové řízení.
 Kupující nabude vlastnictví k převáděné nemovitosti vkladem
vlastnického práva do veřejného seznamu (katastru nemovitostí)
s účinky ke dni podání návrhu na vklad změny vlastnického práva.
 Návrh k zápisu změny vlastnického práva podá kupující nejpozději
do třech dní od podpisu smlouvy.
OSTATNÍ
 Kupující uhradí kupní cenu před podpisem smlouvy.
 Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (zejména vyhotovení
smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň
z převodu nemovitostí).
 Kupující převezme veškeré závazky související s prodávanou
nemovitostí, zejména práva a povinností stávajícího majitele
včetně toho, že bude respektovat platnou nájemní smlouvu.
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BŘEZNOVÉ POZVÁNKY

JARNÍ PLES
SOBOTA

18

20 až 02

od 13 hodin

18

hraje DUO ARIES
velký sál Třebichovice

HRDLÍV
Pod Lipami

B LUEGRASSOVÁ KAPELA

DUDAS BAND

SOBOTA
od 20 hodin

25

2017

STALO SE…
► V N AŠ EM KU LT UR NÍM S ÁL E

ŠACHOVÝ TURNAJ
SOBOTA

BŘEZEN

Dětský karneval 25. 2. 2017
Přesně ve 14:30 nastoupil klaun Mireček s Leontýnkou do sálu plného
dětí a rodičů. Antré měl opravdu výborné – nádherný vozembouch, který
měl v ruce, děti zaujal a přilákal jejich pozornost. Tak to bylo celé dvě
hodiny, písničky, tanečky, soutěže. Rodiče dětí nám občas také pomohli,
například udělali tunel, ve kterém jela "mašinka" plná krásných masek.
Všechny děti se výborně bavily, v průběhu soutěžení dostávaly odměny
a na závěr si každá maska odnesla balonky ve tvaru, o který klauna
Mirečka a Leontýnku požádala. Baliček s překvapením byl připravený
také pro všechny děti, které se zúčastnily zábavného odpoledne.
Klaunům se u nás také líbilo. Takže, jak jsem slyšela a viděla, všem se
odpoledne líbilo.
Děkujeme za účast všem 40ti dětem a jejich doprovodu. Těším se, že se
uvidíme v sobotu 27. května na výletě do Mirákula. Nezapomeňte se
přihlásit, podrobnosti v TM, str. 4.
Renata Matějovská.

HRDLÍV
Pod Lipami

TŘEBIVADLO – PREMIÉRA
SOBOTA
od 16 hodin

25

TŘEBIVADLO
velký sál Třebichovice

Nevíte co dělat s dětmi v sobotu odpoledne, když počasí ještě
není nic moc? Tady je jeden nápad.
Všichni víte, že v naší obci působí již několik let spolek
ochotníků Třebivadlo. A ten Vás všechny, malé i velké, zve na
premiérové představení nazvané BABIČKO, VYPRÁVĚJ.
Ochotníci pro Vás připravili hned tři pohádky. Dvě velice známé,
které slýchá snad každé dítě už od narození a jednu pohádku
z dalekých cizích krajin. O nádherné kostýmy se postarala
Věruška, hudební podbarvení vyrobil Petr, kulisy a rekvizity
poskládala Domča a o mluvení a pohyby už se postarali svojí
půlroční pílí naši herci- – ochotníci.
Chcete vědět, jak se jim to všem povedlo? Není nic
jednoduššího, než v sobotu 25. března 2017 v 16:00 hodin přijít
na sál, kde bude mít toho dne představení svou premiéru.
Všichni členové
Třebivadla se na
Vás moc a moc těší
a věří, že je přijdete
podpořit v hojném
počtu.
A kdyby se Vám to
náhodou moc
nelíbilo, že budete
shovívaví a příští rok
jim dáte další šanci.
Za všechny ochotníky
hezkou zábavu přeje
Yvona Foučková.

Karneval pro dospělé 25. 2. 2017
Chci poděkovat všem, kdo se účastnili přípravy, ale hlavně průběhu
maškarního plesu pro dospělé. Byla to bomba. Všichni, kdo přišli, mají
myslím stejný názor a je vidět, že mladý vítr udělal konečně pořádný
průvan. Oceňuji nápaditost a výrobu některých masek. Účast byla sice
menší, ale to nám v zábavě nepřekáželo. Shodou okolností jsem tu měla
možnost se svými kamarády oslavit své ...cáté narozeniny. Po dlouhé
době to byla ta nejhezčí oslava, jakou jsem prožila. Děkuji všem svým
kamarádům a doufám, že příští rok si tohle všechno zopakujeme.
V jednoduchosti je síla a proto věřte, že příště stačí opravdu jen
jednoduše přijít a dobře se pobavit s těmi, kdo se bavit chtějí.
Díky Pečka
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DUBNOVÉ POZVÁNKY

TŘEBICHOVICKÝ JARMARK
SOBOTA
9 až 12

1

prostranství za OÚ
JARMARK + DÍLNIČKA

Jarmark s velikonočním laděním
na prostranství za OÚ.
Součástí akce bude
velikonoční dílnička pro děti

Případné dotazy zodpoví Věra Hofmanová

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

BURZA
od 5 Kč za kus

BŘEZEN

2017

STALO SE…
► V N AŠ EM PO HO ST IN ST V Í P ŘÍ P AD O V
Místní den žen
V sobotu 4. března jsme se sešli již na sedmém ročníku Místního Dne
Žen, který se konal pod záštitou OÚ Třebichovice ve spolupráci
s pohostinstvím. Tento den patřilo pohostinství od 15 do 19 hodin pouze
ženám a tuto tradici se podařilo úspěšně dodržet. Akce se zúčastnilo více
jak 30 žen. Stoly se prohýbaly pod dobrotami domácí výroby. K zábavě,
tanci a zpěvu zahrála skvěle kapela Trefa, která své vystoupení
prodloužila až do 22 hodin, protože se i ona výborně bavila. Zákaz
vstupu mužů se podařilo dodržet. Jediný, kdo proklouznul, byl gratulant,
zástupce obecního úřadu, švihák v obleku (jméno je tajné ☺), který
všem ženám popřál a předal květinu a přáníčko k jejich svátku.
Muži, kteří dorazili před 19 hodinou, našli útočiště v přilehlých
prostorách pohostinství a samozřejmě byli obslouženi. Později se
připojili k rozjařenému ženskému osazení a dámy při muzice řádně
provedli. Někteří účastníci z řad pánů obohatili program akce o velmi
oceňovanou ukázku „chlapských svalů“, kterou ženy vítaly bujarým
potleskem. Za kulturní vstup děkujeme ☺.
Celá akce se protáhla do pozdních večerních hodin a všichni účastníci
vypadali nadmíru spokojeně. Takže doufám, že i spokojeni byli. Škoda
jen, že takových ryze ženských akcí nemáme v Třebichovicích více,
protože i ženy potřebují občas „upustit páru“.
Tímto děkuji OÚ Třebichovice za finanční podporu akce, Kačce
a Lubošovi Pečených za pomoc při přípravě a organizaci akce.
Martina Naimanová

So 8. 4. od 10 do 14
Ne 9. 4. od 11 do 14
na sále pohostinství
ve Třebichovicích
Případné dotazy zodpoví Věra Hofmanová

♥♥♥
Letošní oslava MDŽ byla o něco smutnější, než poslední ročníky.
V souvislosti s událostmi nedávno minulými. Každý rok vzpomínáme na
všechny, které s námi již nejsou, nebo z vážných důvodů být nemohou.
Nezbývá než doufat, že si kostnatá dáma s kosou svou desátku již na
dlouho vybrala.
Nicméně tak jako v minulých letech, se dámy dokázaly pobavit. Sešlo se
nás 32 a vážím si toho, že i Ty, které jsou staršího data, pohybově, nebo
jinak omezeny nezaváhaly a bavily se ve víru tance, jako by jim bylo
dvacet. Na druhou stranu nás všechny velmi mrzelo, že nepřišly Ty,
které na minulých ročnících nechyběly. Občerstvení bylo naprosto
dokonalé. Děvčata děkuji všem, které jste přišly a daly tak najevo, že
tato akce je pro Vás důležitá a chcete společně poklábosit. Velice za
všechny poděkuji organizátorce letošního ročníku, paní Martině
Najmanové. Ona tuto akci pro Vás připravila a nakonec jí ani nebylo
umožněno, aby Vás osobně přivítala a pronesla úvodní slovo.
Poděkování patří i obecnímu úřadu za finanční podporu akce. Těším se
na další ročník a doufám, že ten, kdo ho bude organizovat, si ho odkroutí
se vším, tak jak to má být.
Katka Pečená
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BŘEZEN

VELIKONOČNÍ POZVÁNKY

DUBNOVÉ POZVÁNKY

ZELENÉ PIVO

VLASTIMIL VONDRUŠKA

Zelený
ČTVRTEK
+ Velikonoční
svátky

13

Pohostinství
Třebichovice
i Hrdlív Pod Lipami
do vyprodání zásob

DUO DVOJSBAND
Velikonoční
NEDĚLE
od 20 hodin

16

pohostinství
Třebichovice
country, rock a pop

Na Velikonoční neděli od 20.00 zvu příznivce hudby
a tance do lokálu pohostinství na již zde známou kapelu DUO
DVOJSBAND, která zde zahraje žánr country, rock a pop.
Případné dotazy zodpoví Martina Naimanová

STŘEDA
od 18 hodin

19

2017

salónek OÚ
beseda se spisovatelem

Případné dotazy zodpoví Markéta Jehličková

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
NEDĚLE
od 16 hodin

30

divadlo Na Jezerce
zájezd

Bez jednoho měsíce je to rok, co
jsme v TM nabízeli zájezd do
divadla na úžasné představení
podle románu Evžena Bočka
Poslední aristokratka. Kniha
získala v roce 2012 cenu
Miloslava Švandrlíka. Zapůjčit
si ji můžete také v naší
knihovně. Stále jste se ptali, kdy
už pojedeme… Tak se na nás
konečně dostala řada a my
můžeme vyrazit …
Případné dotazy zodpoví Renata Matějovská
Bližší info v dubnovém TM

ČARODĚJNICE
NEDĚLE
večer

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Velikonoční
PONDĚLÍ
od 14 hodin

17

pohostinství
Třebichovice
soutěž o ceny

Již 9. ročník soutěže o nejlepší velikonoční nádivku proběhne
v pondělí 17. dubna 2017 od 14 hodin
v pohostinství Třebichovice.
Vzorky noste od 13 do 13:30.
Případné dotazy zodpoví Dominika Matějovská

KRÁSNÉ
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD
TŘEBICHOVICE

30

na hřišti
pálení ohně

Čarodějnice mají rej 30. dubna, a to hlavně k večeru, když se
přiblíží noc. Scházejí se na kopcích a křižovatkách cest, aby
obcovaly s ďáblem a radily se, jak škodit lidem. Nejjistější a také
nejznámější ochranou před čarodějnicemi je prý pálení ohně. Ten
očišťuje od zlé moci. Plameny, ale i dým by měly být co
nejpřirozenější, aby měly očekávané očistné a ochranné
účinky. Proto je třeba pálit pouze dřevo. Kdo přidává staré
pneumatiky, vyjetý olej a jiné hrůznosti, zlo naopak přivolává.
Možná ho i sebere nějaká čarodějnice a nechci ani pomyslet, co
s ním udělá…
Případné dotazy

zodpoví Markéta Jehličková

Zájemci,
kteří by se chtěli ujmout
stavění hranice, jsou vítáni.
Dřevo máme. Ozvěte se!!!
Bližší info v dubnovém TM
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Eva Peková,  24. února 2017
K životu každého z nás patří skutečnost,
že můžeme kdykoliv a kdekoliv zemřít.
Smrt je naše jediná jistota. Nečeká, až lidé skončí
svou rozdělanou práci, ale uchvacuje je uprostřed
jejich života – za stoly kanceláří, v obchodech,
ve vozech, ty “šťastnější” zastihne u rodinného krbu.
Smrt vždy něco přeruší, napíše tečku uprostřed
věty v nedokončené knize.

BŘEZEN

Z V E M E

2017

V Á S

DO KNIHOVNY
V rámci rubriky místní knihovny Vás tentokrát zveme na besedu
do prostor malého salonku OÚ, která se uskuteční ve středu
19. dubna od 18 hodin. Máte-li doma knihy pana spisovatele
Vondrušky, nezapomeňte si je přinést, rád Vám je podepíše.
A na co se můžete těšit?

Tečka v knize života Evičky Pekové, naší milé paní
knihovnice, byla napsána náhle a nečekaně
24. dne měsíce února roku 2017.
Její místo zůstane prázdné, ale troufám si napsat, že
v srdcích nás, kteří jsme jí byli tu více, tu méně nablízku
a mohli ji nazývat svojí přítelkyní, nikdy nezmizí vzpomínka
na milou a skromnou ženu, která milovala své čtyřnohé
kamarády víc než sebe.
Poděkování všem, kteří u ní byli, když odcházela a snažili se
zvrátit nezvtaritelné.
Nemaje jinou možnost, jak se s Evičkou Pekovou rozloučit,
snad potěší tato malá vzpomínka pár bolavých srdcí, která
truchlí nad jejím odchodem.
Nakonec, kdo ví, snad je smrt stejně jako zrození pouhým
přechodem z jedné etapy života duše do druhé. Každý
z nás se o tom bude moci jednoho dne přesvědčit.
Nyní, ale je čas…
mj
Nyní je čas – pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili.
Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.
Sókratés

KNIHOVNA OPĚT OTEVŘENA
od pondělí 20. března.
Za pulpitem Vás bude vždy v pondělí od 18 do 20 hodin
obsluhovat a Vaše čtenářská přání plnit
Dominika Matějovská. Středy zůstanou zatím zavřené.

Oldřich z Chlumu – román a skutečnost
Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není
klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o talkshow, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě
a také o životě našich předků. Není to ovšem pohled obrácený jen do
minulosti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až s děsivou
pravidelností. I o tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale
je současně postaven na reálných faktech. A protože se autor jako
spisovatel dívá na historické prameny jinýma očima, než školní
učebnice, dozví se posluchači řadu překvapujících odhalení. Věděli jste,
že se hojné pití piva nejen neodsuzovalo, ale naopak patřilo ke
společenským povinnostem? Napadlo by vás, že naši předkové měli ve
středověku v erotickém konání větší svobodu, než má dnešní
společnost? Vlastimil Vondruška jako autor historických detektivek
však přiblíží rovněž středověkou spravedlnost na základě skutečných
dobových případů, kdy podle něj soudci nesoudili formálně jako dnes,
ale hledali spravedlnost ve svém srdci. Je toho hodně z odkazu našich
předků, čím bychom se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale
především mocní tohoto světa, protože národ, který zapomene na svou
minulost, ztratí budoucnost.

▼▼▼
Zajistěte si svá místa na telefonu 312 672 216, děkujeme.

středa 19. 4. od 18 hodin
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ZLATÁ SVATBA
manželů

JANY A JAROSLAVA

POLÁNKOVÝCH

BŘEZEN

Z V E M E

2017

V Á S

DO DIVADLA
Městské divadlo Slaný
19. 5. 2017 od 19.30 hod.

18. března 2017 oslaví manželé 50 společných jar

Rodina přeje do dalších let
mnoho štěstí, lásky a hlavně zdraví.
K přání se připojuje také Obecní úřad ve Třebichovicích.

Slavíte svatbu, narozeniny, …
a napadlo Vás při té příležitosti uskutečnit oslavu ve společenském sále,
který se nachází v budově místního pohostinství?
Pokud zní Vaše odpověď ANO, věnujte, prosím,
pozornost těmto řádkám.

PRONÁJEM OBECNÍHO SÁLU
Sál není součástí pronájmu pohostinství, obec si tuto prostoru
ponechala pro realizaci svých akcí. Podmínky pronájmu sálu je třeba
sjednat nejen s obcí, ale především s nájemcem pohostinství,
konkrétně s paní provozní Martinou Naimanovou. Nájemce má ve své
smlouvě uvedeno, že pokud je sál pronajat třetím osobám, náleží
vlastníkovi sálu (obci Třebichovice) 1500 Kč. Ostatní náklady spojené
s pronájmem určuje nájemce. Ptáte se jaké náklady?
Ono totiž nejde jen o točení piva. Nájemce pohostinství má ve svém
pronájmu také chodby, toalety, oba vchody a je to také on, kdo vytápí
na své náklady sál. Nájemce pohostinství tím, že má toto vše v
pronájmu, je tedy oprávněn požadovat mimo finanční kompenzace za
spotřebovaný plyn pro vytápění sálu také minimálně protihodnotu
v podobě úklidu toalet, chodby, dodání spotřebního materiálu,
popřípadě finanční náhradu za tyto výkony. A také musí zaplatit
pracovní sílu, která po dobu akce bude přítomna a zajistí odemčení
a uzavření budovy. A ani zaměstnanci pohostinství nepracují zdarma.
Proto zájemce o pronájem sálu odkazujeme na „hospodu“, aby se s ní
domluvil. Aby si sjednali pravidla a finanční podmínky. Obec nemá
kapacity, aby se ujala role vrátných, hlídačů a podobně. Pokud
bychom měli pro oslavence něco takového zajišťovat, asi bychom také
požadovali odměnu.
Obec veřejně pronájem sálu nenabízí, pouze se snaží vyjít vstříc svým
občanům a umožnit jim tento majetek také užívat. Podmiňuje si však
pronájem sálu vzájemnou dohodou všech zúčastněných.
Bohužel, při sjednání posledních dvou akcí došlo k nějakým
nesrovnalostem, které dle mého mínění mohly být řešeny zcela
jednoduchou formou, bez emocí a jiných nervových tenzí…
Prosím tedy Vás, kteří plánujete akce na sále (duben a červen),
zastavte se za starostkou k doladění nezbytností. Děkuji.
mj

Vlastimil Vondruška a Ginevra

Vínem proti pohanství aneb
staročeský Dekameron
Divadelní představení nabízí zábavné vyprávění, čtení z kronik,
dobové písně a tance, ale také laskavý humor a zamyšlení nad
dnešním životem.
Co všechno se může semlít v renesančním šenku, v němž se sejde
mistr svobodných umění, pár potulných trubadúrů a krásná
šenkýřka. Spolu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
a hudební skupinou Ginevra se vydáme do časů, kdy lidé ochotně
hřešili a nikdo netrestal muže, pokud se k ženám chovali jako
rytíři. Divákům se odhalí dávno minulý svět pijáctví a milostného
umění našich předků, právě tak jako rozverných písní i tklivých
balad. Určitě je pobaví historky necudné i romantické.
Autoři upozorňují, že představení není vhodné pro děti
a škarohlídy.

Kácení dřevin v obci
V sobotu 11. dne měsíce března byly pokáceny 4 kusy bříz
v ulici u OÚ. Stalo se tak na přání občanů zde bydlících.
Dřevo je složeno na zahrádce OÚ a stane se výhrou pro
účastníky plesu. Výhledově se zde počítá s výsadbou
vhodných dřevin.
K dalšímu kácení dojde v sobotu 18. března. Pokácen bude
jasan u transformátoru na cestě ke hřišti. Strom byl svázán
železnou obručí, aby se na nějaký čas omezilo pukání kmene.
Letošní prohlídka však ukázala, že se letošní zima podepsala
na jeho havarijním stavu. Byla objevena nová prasklina
kmene a strom bude z bezpečnostních důvodů poražen. Pro
Vaši bezpečnost bude po dobu manipulace techniky zde
cesta na hřiště uzavřena. Děkujeme za pochopení.
mj
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PROBĚHLO SČÍTÁNÍ ZVĚŘE
V březnu, v termínech stanovených orgány státní správy myslivosti (u nás 4. 3. 2017) provádí myslivci sčítání zvěře. Sčítání zvěře je nutno
provést co možno nejpřesněji při použití takového způsobu, který nenutí zvěř ke zbytečnému pohybu, tedy nejlépe a nejčastěji v časných
ranních hodinách na posedu. Při sčítání evidují myslivci počet a pohlaví viděné zvěře a čas pozorování. Na závěr sčítání myslivecký
hospodář sbírá data o počtu viděné zvěře a času. Tím je možné eliminovat vliv denní migraci zvěře a předejít tak dvojímu sečtení v honitbě.
Výsledky jsou poskytnuty Státní správě myslivosti pro celkovou mysliveckou statistiku, kterou vypracovává MZe.

KRÁLÍK DIVOKÝ
V poslední řadě neustále se skloňující problém s přemnožením
predátorů v podobě lišky, ale také i divočáků, kteří dokáží malé
králíčky, které právě opustili noru, sežrat.
Potulné kočky také nesou svůj podíl viny stejně tak jako nebezpečí
z hůry v podobě jestřába a za temných nocí v podobě výra velkého.

Jedná se o druh původem z jižní Evropy, který byl na naše území ČR
vysazen již ve středověku.
Stavbou těla se podobá zajíci polnímu, je však o polovinu menší a má
kratší uši a končetiny. Mají doslova semišový kožíšek.
Je to velice společenská zvěř, která žije v koloniích, kterou tvoří
jeden samec a několik samic. Samci jsou mezi sebou teritoriální, své
území si značkují trusem a žlázami pod bradou. Králíci si s oblibou
budují nory, které obývají a ve kterých samice vrhá mladé.
Nejaktivnější jsou za svítání a za soumraku, kdy v okolí svých nor
spásají různé byliny. Živí se však i okusem různých větviček,
výhonků, ale nepohrdnou ani ovocem či zeleninou.
Dle myslivců pamětníků se rozmach králíka divokého čítá okolo roku
1950 – 1970, kdy byla těchto ušáků plná Vinařická hora a kdy se na
divoké králíky pořádaly hony.
Avšak vlivem několika faktorů došlo k jejich téměř úplnému
vymizení z naší přírody.
Hlavní příčinou vymizení je nákaza myxomatózy, onemocnění,
s kterým se již potýkal každý chovatel – králíkář. Jedná se o virové
onemocnění, které bylo uměle rozšířeno v Austrálii v rámci pokusu
o regulaci přemnožených králíků, kteří ničili úrodu. Avšak
nedopatřením se nákaza rozšířila po celém světě. Onemocnění
přenáší hlavně krev sající hmyz, nejvíce komáři. Po propuknutí
onemocnění přichází rychlý průběh a úhyn. Proti nákaze existuje
účinná vakcinace.
Dalším faktorem je příchod velkoplošného hospodaření, kdy se rušily
remízky, kde nejen králík divoký, ale například i ptactvo nacházelo
útočiště.

Snaha o reintrodukci králíka divokého
V rámci pokusu jsme před 2 lety v obci Saky v areálu bývalého JZD
vypustili 10 kusů králíků, 8 samic a 2 samce. I přestože v horkých
letních dnech domácí králíci ve svých ubikacích podléhali
myxomatóze, u těchto divokých jsme nezaznamenali jediný padlý
kus, i přestože očkovaní nebyli. Naopak se králíkům dařilo dobře,
mírně se rozprostřeli do okolí a začali vyvádět i mláďata. A v tom se
objevil problém s velkým K. Překočkované Saky se doslova jak
magnet stáhly do této lokality a my jsme jen beznadějně přihlíželi
decimaci, kdy kočky hodiny a hodiny dokázaly číhat u nory, kdy
vyleze malý ušák. Kočky byly tedy pohromou v pokusu
o reintrodukci, kdy jsme doufali, že se králíci sami začnou rozšiřovat
směrem na Vinařickou horu, odkud před "pár" lety vymizeli.
V současnosti se zde pohybuje pouze stará původní garda.
Neházíme flintu do žita...
V plánu je pořízení odchovny, nákup nových chovných jedinců
a vypouštění odstavčat do volné přírody Vinařické hory či jejího
blízkého okolí. Tím je reálná šance, že za pár let bude možnost
během nedělní procházky potkat divoké králíky stejně jako divoké
kachny na potoce nebo slunící se muflony na přilehlých polích.
Lenka Grundzová
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BŘEZEN
Březen byl starověkými Slovany zasvěcen bohu
Jarovítovi, vláda Morany padla, její loutky se vynášely
a pálily.
Ve světě rostlin začíná nezřízená expanze, boj o světlo
nad povrchem, boj o místo pro kořeny pod povrchem.
Podle čínské medicíny je elementem března dřevo.
Na úrovni orgánů je to žlučník, propojený s psychickými
reakcemi hněvu, hysterie, agrese.
Nejsložitějším k „trávení“ v březnu jsou názory druhých,
na druhé straně strach stát si za svými postoji, a držení
všeho v sobě, může člověka dovézt až k žlučníkové kolice.
Tak si vyberte ☺
Spalte svou „moranu“,
a udělejte si své krásné jaro !!!
Martin Antušák

26. ročník historického festivalu

BITVA LIBUŠÍN
sobota 29. dubna 2017

Placená inzerce

