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ROČNÍK XXI

BURZA
ve velkém sále
Třebichovice
od 5 Kč za kus

d

sobota 18. a 25. 6.
neděle 19. a 26. 6.
otevřeno vždy
od 10 do 14 hodin
Otevřeno také během
týdne dle potřeby
po dohodě
KONTAKTUJTE
PÍ HOFMANOVOU

TEL.: 792 318 788
OZNÁMENÍ OÚ TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, o nočním klidu, ve dnech konání

MOTOSRAZU 25. 6. 2022
se doba nočního klidu v noci následující po konání akce 26. 6. 2022 vymezuje
od 2. do 6. hodiny.
AKCE JE SPOJENA S VENKOVNÍ ZÁBAVOU!

Termíny dovolené:
OÚ Třebichovice:
11. až 22. července
8. až 19. srpna
Knihovna:
4. až 18. července

Uzávěrka tohoto čísla: 16. června 2022
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
P. Uharček (PU), J. Povondrová (pov)

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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POZVÁNKA

U SN E S E NÍ Z E 3. VE Ř EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ Z O
T Ř EB IC HO V IC E K ON A N É HO D N E 3 0. 5. 202 2

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 20. června 2022
od 18.15 hodin v malém salonku

US NE S E N Í č . 3 / 3 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební
období 2022 – 2026 na 7 (sedm) členů.

Program zasedání:

US NE S E N Í č . 4 / 3 V Z / 2 0 2 2
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

2.

Rozpočtové opatření č. 5/2022

3.

Schválení členského příspěvku Svazku obcí TSH

US NE S E N Í č . 5 / 3 V Z / 2 0 2 2

4.

ZO Třebichovice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku roku 2021
včetně výsledku hospodaření za rok 2021.

Záměr pronájmu části pozemku pro umístění
boxu Zásilkovny

5.

Záměr prodat část pozemku

6.

Různé – měřiče rychlosti

ZO Třebichovice projednalo Závěrečný účet s výhradou a přijetí
nápravných opatření za r. 2021 včetně zprávy o výsledku hospodaření
za rok 2021 a přijalo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou.

Z POŠTY:
Dobrý den. V okolních obcí Pchery Vinařice Libušín
Smečno Hrdlív mají všude měřiče rychlosti kromě
Třebichovic kde od Libušina jede minimálně aut
povolenou rychlostí. Na začátku obce se opět zvětšují
díry na vozovce a poslední dotaz proč nesvítí pouliční
osvětlení? Děkuji.

Vážený neznámý tazateli, odpovídat Vám budu od konce.
Veřejné osvětlení nesvítilo celkem 3 noci. Důvodem byl
propálený kabel na „větvi“ Vinařice. Proto byla hlavní ulice
bez osvětlení. Vzhledem k tomu, že servisní firma byla na
montáži mimo kraj, museli jsme s opravou počkat do pátku,
kdy bylo vše dáno do pořádku. Oprava probíhala ještě
v sobotu ráno, kdy pan Zvelebil měnil světla v ulici vedoucí
k Obůrce (kolem bytovek) a dostal pořádně vynadáno od
místního občana, který kvůli němu nemohl vyjet ven. Příště
stačí říci něco jako „Dobrý den, můžete, prosím, uhnout…“
Tragický stav silnice II/118 urgujeme průběžně řadu let,
zatím jsme docílili toho, že se „JEN“ chystá velká oprava, info
viz předchozí vydání TM. Silnici jsme s cestářem prošli,
zmapovali všechna místa, kde je třeba opravy. Výsledek? Po
11. červenci je slíbena oprava ploch u propadlých kanálů
(kanály musí opravit obec) a zatáčky („esíčko“), na víc prý
nemají. Snad později. Prosím občany, aby využívali možnosti
napsat správci silnice na: podatelna@ksus.cz.
Na téma měřičů rychlosti proběhlo již několik debat, vždy se
závěrem, že informativní ukazatele okamžité rychlosti vozidel
(pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro
sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v
souvislosti s přestupky řidičů) obec pořizovat nebude, neb to
nezodpovědné řidiče stejně od prasácké jízdy neodradí.
Nicméně si myslím, že bychom měli po čase téma opět otevřít
a něco s tím udělat. Tímto tedy slibuji, že na pondělním
veřejném zasedání se problematice budeme věnovat. Např.
měření úsekové rychlosti je jistě efektivnější možností řešení
problematiky dodržování rychlosti na komunikacích než
instalace běžných měřičů okamžité rychlosti, se kterými se
setkáváte v okolních obcích.
mj

KOTLÍKOVÁ DOTACE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE JE VYHLÁŠENA
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, v souvislosti
se zákazem provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva, které
nesplňují 3. emisní a vyšší třídu od 1. 9. 2024, dle zák. 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší, upozorňuje občany na možnost využití
programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve
Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“. Lhůta pro
podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. června 2022 do 31.
srpna 2022. Podpora fyzickým osobám je poskytována formou
dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to
s následujícími limity:
Typ zdroje
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně
akumulační nádrže
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v
termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo instalace
plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022

Max. dotace
130.000,- Kč
130.000,- Kč
180.000,- Kč
100.000,- Kč

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu jsou obecně považovány náklady na
stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem
podpory od 1. ledna 2021.
Prvním krokem k poskytnutí dotace je vyplnění a odeslání žádosti
v elektronickém systému, kde bude vygenerován unikátní kód a pořadové
číslo žádosti. V druhém kroku je konečný uživatel povinen doručit
nejpozději do 30 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické
podobě vygenerovanou žádost, a to buď odesláním v papírové podobě se
všemi náležitostmi a přílohami na adresu Krajského úřadu Středočeského
kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 nebo osobně do podatelny
Krajského úřadu. Další možností je zaslání vygenerované žádosti ve formátu
pdf spolu se všemi náležitostmi a přílohami ve formátu pdf prostřednictvím
datové schránky na Krajský úřad Středočeského kraje; identifikátor datové
schránky Středočeského kraje: keebyyf.
Veškeré výše uvedené náležitosti s přílohami k žádosti o dotaci (formuláře,
doklady, čestná prohlášení) jsou dostupné na internetových stránkách
Krajského
úřadu
Středočeského
kraje
(https://www.krstredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace2021-2027). V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na pracovníky
Krajského úřadu prostřednictvím e-mailu: kotliky@kr-s.cz nebo na
infolince 257 280 991.

STRANA

TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

3

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 29. 5. 2022
ALŽBĚTA Mandová
zrozena ve znamení Vodnáře
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Ve Třebichovicích chytali pytláka
7. června zahráli školáčci ze 2.A. ZŠ Vinařice
ve velkém sále Třebichovice divadelní představení
s názvem Chyťte pytláka
z knihy Obrázkové pohádky
Před samotným představením si natěšení rodiče, babičky a dědečci
vyslechli hudební a recitační besídku a poté již následovalo samotné
divadlo.
Pohádka vyprávěla o lesních skřítcích, hejkalovi a rysovi, kteří pomocí
hajného chytli pytláka, který řádil v jejich lese. Kulisu divadelního
představení tvořily více než sto let staré ručně malované kulisy
ochotnického spolku Třebichovic. Po divadle rodiče dětem připravili
diskotéku, dárečky a bohaté občerstvení.

ANEŽKA Sofie Jakešová
zrozena ve znamení Panny

Divadlo s dětmi nacvičila paní učitelka Růžena Hanzlíková a děti ho
odehrály hned na několika místech. Tím hlavním představením pro ně
ovšem byl 10. 6. veletrh Svět knihy, kde se děti setkaly s paní autorkou
této pohádky, Hankou Jelínkovou, ilustrátorkou Vendulou Hegerovou a
také s moderátory televizního Studia Kamarád, kteří jim dělali
„předskokany“ 😊
Pro děti (i rodiče) to byl veliký zážitek a myslím, že na divadlo budou
ještě dlouho vzpomínat.
Foto a text: PU

DOMINIK Kruliš
zrozen ve znamení Štíra

VIKTORIE Fuchsová
zrozena ve znamení Berana

Foto: Robert Uharček
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INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Letošní den dětí, jsme s dětmi oslavili
v indiánském duchu, v hojném počtu, a to
v neděli 5. června 2022. Pro děti bylo
přichystáno mnoho aktivit a zajímavých hostů.
Nedaleko naší obce, coby kamenem hodil a
zbytek došel, je kouzelné místo – Obůrka
Podháj, že jste tam ještě nebyli? Tak to
neváhejte a naplánujte si výlet. Obůrka Podháj
je taková malá ZOO, ale tak trochu jinak.
Nenajdete tam slony, žirafy, nebo opice. „Dobrý
den“ vám dají lišky, kousek od koziček má
výběh klokan a třeba se vám povede pohladit si
i morče. Nebudou chybět ani skopičiny mývalí
slečny Agáty.
A KDE JINDE PŘICHYSTAT DĚTEM DEN PLNÝ
DOBRODRUŽSTVÍ A ZÁBAVY, NEŽ TADY? …
Hned na začátku děti získaly od indiánek
Pavlíny Matějovské a Míši Kosové herní plán a
musely obejít celkem 7 soutěžních stanovišť,
kde plnily mnohdy nelehké úkoly.
1. poznávání z obrázků - stromy, zvířata,
stopy zvířat;
2. hod kroužků;
3. Kimova hra (zraková paměť);
4. barvení dřevěných pírek;
5. poznávání jídla podle chuti;
6. prolézání lana mezi stromy
(podlézání, přelézání)
7. lukostřelba
Né každý přišel v indiánském, a tak si děti
mohly v dílničce pod odborným dohledem
Petry Uharček vyrobit indiánskou čelenku
a hned na vedlejším stanovišti jim Jana
Povondrová na obličej namalovala indiánské
válečné značení.
Mezi hosty bohatého programu patřili
lukostřelci z Lukoklubu ze Cvrčovic, Petr
Harigel a Ludmila Leontýna Babuková, kteří
dohlíželi na disciplínu „šíp do terče“ a každého
indiána bez rozdílu věku a pohlaví pečlivě
proškolili, než si sám první šíp mohl vystřelit.
Ve vzdálenější ohradě ve směru střelby byli
koníci a opravdu žádný neutrpěl střelné
zranění. Děti se mohly mimo jiné dozvědět, že
luk je jiný pro leváka a jiný pro praváka.
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VE TŘEBICHOVICKÉ OBŮRCE
Velký úžas v očích malých indiánů vzbudil pan
sokolník s přehlídkou různých ptáků. Přivezl
s sebou sokola, orla, poštolku, sovu a dokonce i
papouška. Vyprávěl o druzích dravců, kteří jsou
na světe ohroženi a jsou na pokraji vyhynutí,
povídal o tom, z jakého důvodu mají jeho ptáci
na hlavě nasazenou čepičku a téměř každý
odvážný indián má památku v podobě
fotografie, na které mu sedí papoušek na
rameni.
Nejen tak ledajakým hostem byl holandský
umělec, bubeník Etienne van San. Přivezl
s sebou více jak 50 bubnů a naši indiáni si kolem
něj sedli do půlkruhu, čímž pod jeho vedením
vytvořili „indiánskou kapelu“. Věřte, nevěřte,
ale bubnovali jsme i na Despacito a slyšet to
bylo až ke kapličce.
Po všem tom sportování bylo potřeba trochu
oddychnout, a tak se děti usadily na louku a se
zaujetím jim vlastním, sledovaly Indiánskou
pohádku. Příběh o indiánském náčelníkovi a
jeho dceři Červeném líčku, který dětem zahrálo
duo z divadla Emillion.
Celá akce se do puntíku báječně vydařila.
Organizačně bylo vše zmáknuto na jedničku
s hvězdičkou, i objednané počasí bylo dle plánu
slunečné. Poděkování patří organizátorům,
manželům Svobodovým, Milanovi Petriščákovi
a všem pomocníkům nejen z Třebivadla – na
stanovištích byli David Květoň, Eva Květoňová,
Eva Hájková, Nina Horníková, Vendul Čadková,
Eva Kvítko, Martina Holečková, Jenda Jehlička,
Kristýna Kalušová, Renata Uhlíková, Jana
Povondrová, Petra Uharček, Míša Kosová
a Pavlína Matějovská.
O občerstvení všech indiánu i rodičů se
postaraly Klárka a Dáša Jakešovi. Točila se
malinovka a dobře vychlazené pivo, nechyběly
ani legendární Dášiny domácí palačinky.
Speciální
poděkování
patří
manželům
Kejkrtovým, kteří umožnili realizaci celého dne
u nich v Obůrce Podháj. Paní majitelka nás
všechny pohostila báječným gulášem a
fazolovou polévkou, a to po indiánsku, vše
vařeno v kotli na ohni.
Zkrátka děkujeme a těšíme se na další takhle
báječnou akci…
pov
Foto: Milan Petriščák a Jana Povondrová
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MAMINKÁM

MALÝCH DĚTÍ A VŠEM, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ

WC JAKO ODPADKOVÝ KOŠ
Vážené maminky, ženy (i vy, kterých se to týká),

poslední dobou dochází opět stále častěji
k ucpávání čerpadla přečerpávací stanice
hygienickými ubrousky a vložkami, a tím
k přerušení plynulého provozu čistírny
odpadních vod.
Poničená kanalizační čerpadla, ucpané potrubí
a tuny obtížně rozložitelného odpadu zatěžujícího
životní prostředí. To mohou způsobit zdánlivě
nevinně vyhlížející vlhčené ubrousky. Zejména
tehdy, pokud namísto v koši zmizí v útrobách toalet.
Jejich cesta vede dále potrubím a končí v obecních
čerpadlech, kde způsobí jejich nefunkčnost.
     

Proto vás důrazně žádáme o následující:
N E V H A Z U J T E do toalety použité
hygienické ubrousky, vložky, tampony,
ani žádné jiné obaly (ruličky od toaletního
papíru, obaly od vložek apod.) či hadry!
V opačném případě ničíte obecní majetek
a svým chováním způsobujete velké
škody na celé infrastruktuře, které se
projeví zvýšením stočného!
Děkujeme za pochopení a akceptování.
Obecní úřad Třebichovice
16. 6. 2022

Pracovníci obsluhy musí i několikrát
denně RUČNĚ z čerpadla vymotávat
vámi použité hygienické prostředky
– a vězte, že to opravdu není nic
příjemného!
Stovky hygienických ubrousků omotají
čerpadlo a způsobí jeho nefunkčnost!

