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Smutné příběhy srnek,
které hledají svá mláďata

V období senoseče zbytečně přichází o život
velké množství mláďat, anebo jsou vážně
zraněna. Než zhasnou, prožívají obrovská muka.
Přitom se tomuto nespravedlivému dění dá
jednoduše předejít.
Zavětření luk lidským pachem je takřka jediným
účinným prostředkem v boji proti ostrým
nožům sekaček.
V první řadě je nezbytná spolupráce myslivců
a zemědělců, popřípadě široké veřejnosti
v podobě dobrovolníků, kteří jsou ochotni
procházet před sečením louky a donutit tak, aby
si srny odvedly svá srnčata do bezpečí.
Srna obecná je březí přibližně 40 týdnů, co je to
oproti malé procházce po louce, díky které se
může zachránit ne jeden život.
Přilehlé louky v okolí Sak, které čekají též na
senoseč, se těší na případné dobrovolníky,
kteří se mohou přihlásit na telefonním čísle
608 551 262.
Děkujeme, Lenka G.

POPELNICE
Máte již doma
známku
na II. pololetí 2017?
Nezmeškejte její
zakoupení
v sídle OÚ
do 3. 7. 2017

►►► Další info na straně 7

BURZA
od 5 Kč za kus
v sobotu 24. června
od 9 hodin
na malém salonku ve
Třebichovicích

Uzávěrka tohoto čísla: 7. června 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: L. Grundzová , Dom. Matějovská (DoMa), M. Antušák
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
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USNESENÍ ZE 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 29. 5. 2017

Od 19. 6. do 28. 6. 2017 probíhá

US N ES E N Í č. 3 /4 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice souhlasí s pronájmem pohostinství společnosti
DIGIBREE, s.r.o., IČ 24205320, jejímž jménem jedná pan Radek
Mrština, jednatel a ukládá starostce podepsat nájemní smlouvu.

VÝBĚR
STOČNÉHO

US N ES E N Í č. 4 /4 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 13/3
nacházející se v domě čp. 13, který stojí na pozemku st. parc. č.
224/2 a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti
6656/25024 na společných částech domu čp. 13 a st. parc. č.
224/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 157 m2, vše zapsáno na
LV č. 496 a 497, 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. 507, pro obec a
k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský
kraj.
ZO Třebichovice schvaluje předloženou kupní smlouvu,
kupujícím je slečna Michaela Matějovská, bytem Plynárenská
1503, 274 01 Slaný, kupní cena činí 548.310 Kč a ukládá
starostce tuto smlouvu za obec uzavřít.
US N ES E N Í č. 5 /4 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 21/2
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. 501 a 500, 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. 507, pro obec a
k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský
kraj.
ZO Třebichovice schvaluje předloženou kupní smlouvu,
kupujícím je paní Pavlína Matějovská, bytem Plynárenská 1503,
274 01 Slaný, kupní cena činí 455.030 Kč a ukládá starostce tuto
smlouvu za obec uzavřít.
US N ES E N Í č. 6 /4 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (IP-126012241/01 Třebichovice – parc. č. 166/4, 166/5) se společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ:
24729035, zastoupenou na základě plné moci společností ELMA
Kladno, s.r.o., se sídlem Třebusice 103, 273 41 Brandýsek, IČ
25612395.

DOVOLENÁ NA OÚ A V KNIHOVNĚ
od 17. do 28. 7. a od 14. do 25. 8.
bude obecní úřad
ZCELA UZAVŘEN

v hotovosti v sídle OÚ
pondělí

19. 6.

8 – 12

18 – 20

středa

21. 6.

8 – 12

15 – 17

pondělí

26. 6.

8 – 12

18 – 20

středa

28. 6.

8 – 12

15 – 17

PLATBY V HOTOVOSTI
LZE PROVÁDĚT JEN
V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH.
Pro bezhotovostní platby využijte účet
uvedený na fakturách.

Ve středu 21. června 2017
od 17 do 18 hodin před OÚ

OČKOVÁNÍ
PSŮ A KOČEK
Očkování proti vzteklině
stojí 120 Kč (pro kočku i psa)
V případě, že majitelé budou chtít psa
nebo kočku naočkovat rozšířenou
vakcínou, ať toto nahlásí na OÚ
v Třebichovicích nejpozději
do pondělí 19. června.
Rozšířená vakcína pro psa i kočku
stojí 330 Kč.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 14. května 2017
Diana Zíbová

Richard Ambrož

zrozena ve znamení VODNÁŘE

zrozen ve znamení ŠTÍRA

Karolína Pešková

Klaudie Nováková

zrozena ve znamení VODNÁŘE

zrozena ve znamení ŠTÍRA

S vítáním našich
nových občánků
vydatně pomáhají
také ti, kteří se ještě
před nedávnem
vozili v kočárku…
Jakoby to bylo
včera, že?
Děkujeme za
pomoc Leničce,
Anežce, Adélce,
Tadeášovi
a Matyášovi.
Jsme moc rádi,
že tu máme tak
šikovné děti
a zdatné rodiče.
Na brzkou shledanou
u dalšího vítání se těší
OÚ Třebichovice
Foto: Milan Petriščák
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STALO SE…
► T ŘE BI C HO VI CK É M ÁJ E
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STALO SE…
20. 5.

► O SL AV A M DD V M I R AK UL U

27. 5.

Máje jsou oslavou lásky a plodnosti, které právě v měsíci květnu
dosahují největší síly… Symbolem májů je král – strom, který
představuje mužství a který po svém nelehkém vztyčení padá k zemi,
neboť splnil svůj úkol…
Letošní vztyčování bylo obzvlášť složité, neboť se nám při
transportu stromu z lesa zlomila špička! Naštěstí se mládencům
podařilo tento defekt napravit a vy jste se mohli potěšit pohledem na
hrdého krále… a krásné mládí…
mj

Turistickou vizitku z parku Mirakulum si přivezly děti, které se
svými (pra)rodiči využily možnosti tento úžasný park zábavy
navštívit. Podle Vašich ohlasů se výlet povedl na jedničku. Děti
prožily krásný den a ani dospělí netrpěli, neboť zdejší nabídky
uspokojí snad všechny věkové kategorie.
Na poslední chvíli nám odřeklo několik dětí, jejichž rodiče nabyli
dojmu, že pro nízký věk dětí je takový výlet velmi náročný.
Pravda je, že malí prckové nevyužijí 100% všechny atrakce, ale
během jednoho dne se to leckdy nepodaří ani těm větším.
Děkuji všem dospělým, kteří mi poslali SMS reakce na výlet.
Kvitovali jste skvělý nápad, dobrou organizaci akce, výhodnou cenu
za vstupné při skupinové akci a dopravu zdarma. Což je zejména
zajímavé pro početnější rodinu, která takovou finanční úlevu pocítí
obzvlášť… V několika případech bylo akcentováno přání si nějaký
podobný dětský výlet zopakovat. Třeba do Zoo.
Máme celý rok na to, abychom pro naše děti vymysleli další skvělý
dětský den. Takže se nebojte psát návrhy, kam byste se rádi
vypravili… Zoo Praha je určitě dobrý tip, ale třeba byste rádi do
Chomutova, nebo do Ústí, do Plzně, …
Děkuji za pomoc Milanovi a Klárce PET, kteří se ujali vedení
výpravy a provedli potřebné úkony, bez kterých by to neklaplo… mj

Specifikem letošních májů byly tácy plné dobrot… hlady májovníci snad netrpěli…
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PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁJEN
Městské divadlo Kladno zahájilo prodej předplatného na sezónu
2017 / 18. Říkáte si, že je na čase více se věnovat sám sobě a své
rodině a začít třeba chodit do divadla? Právě teď je ten
nejvhodnější čas. Začíná totiž prodej předplatného!
Díky předplatnému můžete navštěvovat divadlo s výraznou
slevou od 20 až do 60 %. Vyberete si den v týdnu, kdy budete
chtít chodit do divadla a budeme Vás zvát vždy pouze tento den.
Budete mít po celou sezonu zaručené vlastní místo. Předplatné
je přenosné, můžete ho tedy zapůjčit svým blízkým. Pravidelně
budete dostávat informace o programu divadla. Navíc
k předplatnému získáte zdarma SPHERE kartu se kterou můžete
nakupovat se slevami.
Vybírat můžete z mnoha
předplatitelských skupin. Dovolujeme si upozornit např. na
novinku Rodinné předplatné, které je určené pro rodiny s dětmi
staršími 12 let. Další novinkou je také Klub mladého diváka,
určený pro žáky, studenty a jejich pedagogy. A poslední
novinkou je Klub přátel krásných umění, v rámci kterého můžete
zhlédnout v divadle pantomimu, balet, operetu, melodramy
a večer vážné hudby. Podrobné informace naleznete v katalogu
předplatného, který si můžete vyzvednout na Vašem obecním
nebo městském úřadě.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme se v nabídce
zorientovat a vybrat pro Vás nejvhodnější předplatitelskou
skupinu.
A co konkrétně nás v nové sezóně čeká? V říjnu začneme velkou
popovou revue z 60. let z názvem EXPOp67, kterou uvedeme
přímo ve světové premiéře. Na malém sále zatím můžete vidět
klasický divadelní thriller Žena v černém. Na konec listopadu
chystáme bláznivou konverzační komedii Woodyho Allena
Central Park West a poslední premiérou roku 2017 bude
rafinovaná francouzská detektivka Past.
Nový rok zahájíme v únoru českou premiérou současné izraelské
komedie s prozatímním názvem Postižení a v malém sále pak
dramatem o síle přátelství a o naději Oskar a růžová paní.
V dubnu se můžete těšit na nejmilejší frašku všech dob
Brouk v hlavě a na závěr sezóny nás čeká dramatizace slavného
románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy.

ČERVEN

Z V E M E

2017

V Á S

DO KNIHOVNY
Léto a dovolené se nezadržitelně blíží
a ať už se rozhodnete strávit volné dny
kdekoli, dobrá kniha může být velmi
dobrým společníkem.

Přinášíme Vám proto
TIPY Z NAŠÍ KNIHOVNY.

NOVINKA!
▼▼▼
Vlastimil Vondruška - Husitská epopej V.: 1450 - 1460.
Za časů Ladislava Pohrobka
Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se
snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým
Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří
se domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se
českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a po složitém
diplomatickém zápase se novým českým králem stává Jiří
z Poděbrad… Vyprávění nás opět zanese do Prahy, na Tábor i
Písek, do Plzně a dalších měst, ale také na rožmberská a
poděbradská panství a rovněž do Horních Uher.

Jelikož Vlastimil Vondruška je Vaším oblíbeným autorem,
postupně doplňujeme knižní fond. Novinky, které si můžete
zapůjčit: Dýka s hadem, Zdislava a ztracená relikvie, Záhada
zlaté štoly, Adventní kletba, Znamení rožmberské růže.
Liane Moriarty
SEDMILHÁŘKY
Román světově úspěšné autorky bestselleru
Manželovo tajemství je příběhem tří matek,
jimž se jejich na pohled všední životy krůček
za krůčkem nebezpečně vymykají z rukou.
HBO natáčí podle této knižní předlohy
minisérii s Nicole Kidmanovou a Reese
Witherspoonovou v hlavních rolích.

Jo Nesbø je současný norský spisovatel a hudebník, původním
vzděláním ekonom a finanční analytik, zpočátku pracoval jako
makléř a novinář. V roce 1997 odstartoval jeho literární dráhu
kriminální román Flaggermusmannen (Netopýří muž), první
detektivka, v níž vystupuje osobitý a nekonvenční kriminalista Harry
Hole. Svému autorovi přinesla kniha okamžitě obrovský úspěch,
Nesbø za ni obdržel Rivertonprisen, cenu udělovanou Klubem
Riverton za nejlepší literární či dramatický počin s kriminální
tematikou, a Glasnøkkelen, Skleněný klíč, skandinávskou cenu za
nejlepší kriminální román. Za své kriminální romány získal Jo Nesbø
kromě výše zmíněných cen řadu dalších literárních ocenění. Celkem
byly jeho knihy přeloženy již do 35 jazyků a vyšly ve 140 zemích
světa. Jen ve čtyřapůlmilionovém Norsku se jich doposud prodalo
jeden a půl milionu.
V knihovně nabízíme k zapůjčení tyto knihy, jejichž hlavním
hrdinou je Harry Hole: Šváby, Červenka, Nemesis, Pentagram,
Spasitel, Sněhulák.

Těšíme se na Vás v hledišti Městského divadla Kladno.

Aktualizovaný knižní fond, ve kterém je přes 2.100 titulů, si můžete
prohlédnout na internetových stránkách www.trebichovice.cz,
v levém menu KNIHOVNA. Spolu s ním tam naleznete i knihy
z výměnného fondu SVK v Kladně.
DoMa
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PARKEM
Dí l tř etí
Moc svatojánských bylin
Noc na 24. června je podle pověsti plná kouzel a magie.
A nadpřirozené moci. Povídá se, že bylinky natrhané právě v tuto
noc mají největší sílu. V nejkratší noc roku můžete kouzlit, přivolávat
lásku, hledat poklady, sbírat léčivé byliny nebo věštit budoucnost.
Třezalka roní červenou šťávu, krev svatého Jana. Kapradí vykvétá,
což znamená, že ve tmě modravě světélkuje, sbírají se jeho výtrusy
a uhněte se z nich kulička, zvaná lesní vosk. Je to léčivo,
afrodiziakum a magická látka, která prý činí člověka neviditelným
a dovolí mu rozumět řeči zvířat.
Tip: Svatojánský ochránce
Usušené bylinky vložte do jutového pytlíku, který pečlivě zašijte
jehlou a červenou nití. Takto vyrobený ochranný váček vás bude
chránit před všemi nemocemi celý rok. Počet jednotlivých bylin,
které nasbíráte, musí být vždy devět!

Červen je měsícem změny, díky svému Slunovratu – o tento titul měsíc
změny, měsíc slunovratu, se Červen dělí s Prosincem, ne nadarmo lidé
vypozorovali a vyřkli spojující pranostiky jako například „jaký červen
takový i prosinec“, nebo „červen stálý prosinec dokonalý“.
Když měsíc změny, chceme-li žít v souladu s přírodními a vesmírnými
rytmy, něco starého by v červnu mělo skončit, něco nového začít.
Dětem to naštěstí sedí, v červnu končí školní rok, a začínají prázdniny
☺
V červnu jsou v roce nejdelší dny, a nejkratší noci, díky soumrakům při
východu a západu slunce takřka žádné noci… V této souvislosti mně
napadá otázka, zda Svatojánská noc není tedy vlastně den ☺
Úctu Slunci starověké národy vyjádřili slunečními božstvy, z nichž
nejznámější jsou keltský Lugh, řeský Apollo, římská Juno. Pokrmy
oslavující Slunce mají barvu žlutou, oranžovou a červenou.
V červnu příroda prožívá nejbouřlivější vývoj v roce, rodí se většina
mláďat zvěře i ptáků.
Pohanské rituály letního Slunovratu jsou typické odvržením pravidel,
jejich symbolem pak radost…
Jsem zvědav, jakou radost si vy uděláte letošní červen ☺

Kontryhel je významnou léčivou
bylinou používanou při ženských
obtížích všeho druhu.
Pro představu několik příkladů
jeho blahodárného působení:
účinně tlumí gynekologické
krvácení, reguluje menstruaci
a tlumí bolesti s ní spojené,
pomáhá při klimakterických
potížích, zmírňuje bílý výtok,
posiluje děložní svalstvo a tím
snižuje náchylnost k potratům a
výhřezům dělohy, pomáhá
v době těhotenství a vůbec
celkově působí blahodárně na
ženský organismus.

ČERVEN

Martin Antušák

Kontryhel měkký,
Alchemilla mollis

Používá se kvetoucí nať, z níž se připravuje nálev podávaný vnitřně
nebo odvar při použití zevním. Velkou výhodou byliny je, že její užívání
nemá vedlejší účinky a je možné ji podávat dlouhodobě.
Jakékoli rány se hojí mnohem rychleji, když je častěji omýváme silným
odvarem z kontryhelu.
Kontryhel je známý tím, že na vroubkovaném okraji a ve středu jeho
krásně tvarovaných listů bývají blyštivé kapky rosy. Latinský název
kontryhele – Alchemilla – nám může správně asociovat souvislost s
alchymisty. Ve středověku totiž alchymisté tyto kapky sbírali a využívali
je při hledání kamene mudrců. Dnes již víme, že kouzelnou moc bohužel
nemají, ale málokdo ví, že ve skutečnosti jsou kontryhelové „kapky rosy“
přebytečnou vodou, kterou rostlina vylučuje speciálními otvory –
hydatodami. Výdej vody v kapalném stavu se odborně nazývá gutace.
Není ohrožený, roste téměř na celém území našeho státu.
mj, zdroj net
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