2013
ZÁŘÍ
ČÍSLO
ROČNÍK

9
XII

Případovské loučení s prázdninami

KONTEJNER NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Stovky fotografií z akce na:
http://trebivadlo.rajce.idnes.cz/31.8.http://trebivadlo.rajce.idnes.cz/31.8.
1.9.2013_Pripadovske_louceni_s_prazdninami/

TŘEBICHOVICE ve dvoře OÚ
pátek
sobota

18
8. října
19 října
19.

8-12 a 13-17
8-12

SAKY u kapličky
od pátku 18.
18 do pondělí 21. října

►►►►►►►►►PRIVATIZACE
►►►►►►►►►
BYTO VÝCH JEDNOTEK◄◄◄◄◄
JEDNOTEK
Připomínka nájemníkům BD čp. 13 a 21, kteří mají
zájem o odkup bytové jednotky, že počátkem října
uplyne 6 měsíců od okamžiku, kdy obdrželi
nabídky na odkup bytu. V případě zájmu je třeba se
spojit s OÚ a domluvit detaily prodeje.
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▼▼▼▼▼▼▼▼
Od 23. září 2013 probíhá

POZVÁNKA

VÝBĚR STOČNÉHO III/2013

na veřejné zasedání zastupitelstva

v hotovosti v sídle OÚ

v pondělí 16. září 2013
od 18.15 hodin v kanceláři OÚ

pondělí

23. 9.

8 – 12

18 – 20

Program zasedání:

středa

25. 9.

8 – 12

–

pondělí

30. 9.

8 – 12

18 – 20

středa

2. 10.

8 – 12

–

1.

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Starostka obce Třebichovice podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční:

• v pátek 25. října 2013
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
• v sobotu 26. října 2013
od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Obecního úřadu
v Třebichovicích, Třebichovice čp. 89.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem).

4.

Každému voliči budou dodány 1 den přede
dnem voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena
dle § 55 zákona).

5.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící, škrtané
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

PORUŠOVÁNÍ
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
V měsíci červenci 2013 byla v obci Třebichovice a Svinařov
provedena kouřovou zkouškou kontrola dodržování Kanalizačního
řádu. Kontrola byla zaměřena zejména na dodržování odst. 2.1.,
písm. a), b) Kanalizačního řádu, tj. zákazu odvádění srážkových
(dešťových) vod do splaškové kanalizace.
Povolený způsob likvidace odpadních vod řeší také článek II
dokumentu OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV
O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA
STOČNÉ (schváleno zastupitelstvem obce na veřejném zasedání
dne 26. 10. 2011 usnesením č. 5/7VZ/2011).
Při kontrole bylo zjištěno, že z několika nemovitostí je odváděna
dešťová voda z okapních svodů do splaškové kanalizace, což je
v prvé řadě v rozporu se shora uvedenými předpisy a v druhé řadě
toto jednání majitelů nemovitostí zvyšuje náklady na čištění
odpadních vod a tedy poplatek za stočné pro všechny uživatele
kanalizace, neboť výše stočného přímo závisí na množství odpadní
vody, která je přečišťována čistírnou odpadních vod v obci
Třebichovice.
Pokud jste obdrželi od obce dopis, ve kterém jsme Vás vyzvali
k nápravě stavu, je tento článek právě o Vás. Dešťové vody je
zakázáno odvádět do splaškové kanalizace z důvodů, o kterých
jsem již psala, o kterých jste věděli od samého počátku, a nemůžete
se tedy vymlouvat na svoji neznalost.
Dále je zakázáno do splaškové kanalizace odvádět drenážní
vody; pokud tedy čerpáte spodní vody a vypouštíte je do splaškové
kanalizace, i tím se dopouštíte porušování předpisů.
Náš přístup ke společnému obecnímu majetku se vždy někde
promítne. V tomto případě ve výši stočného.
Vážení, využijte, prosím, možnosti, kterou jsme Vám poskytli
a uveďte vše do souladu s kanalizačním řádem. Termín i podmínky
jsou uvedeny v dopisech.
Další postup v případě nečinnosti obeslaných osob by byl již v režii
vodoprávního úřadu, kam by obce celou věc předaly.
Občané, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou
povinni odevzdávat doklady o likvidaci odpadních vod. Protože
tak nečiní, i oni byli dopisem vyzváni k doložení potřebných dokladů.
Neposkytnutí dokladů a součinnosti může být důvodem k předání
věci orgánům státní správy, které jsou také kompetentní udílet
nemalé sankce za likvidaci odpadních vod v rozporu s legislativou.
Děkuji všem obeslaným za rychlé a kladné reakce.
M. Jehličková
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Poutník, který před dávným časem procházel českou krajinou,
měl nespočet příležitostí
íležitostí zastavit se u křížků,
k
kapliček či božích
muk, jež rozesety po celé naší zemi vyzývaly kolemjdoucí
k zastavení, pokleknutí, či modlitbě.
Buď byly postaveny na místech odedávna významných a staly
se symbolem jejich paměti, nebo nově zdůraznily
zd
význam místa, na
němž
mž byly postaveny a staly se upomínkou událostí, jež neměly
nem
upadnout v zapomnění.
Přestože tyto drobné sakrální památky dnes již neplní svojí
funkci posvátného v krajině,, dodnes dokreslují její tvář a jsou pro
nás symbolem trvání, označením
ením místa, kterému říkáme domov.
Řeč je o barokní kapličce
ce na návsi v Sakách, jejíž proměna
prom
doznala během prázdnin své konečné
né podoby.
Tak asi vypadala v dobách, kdy Saky patřily
pat
Martinicům, kdy
barokní duch doby přetvářel krajinu na zahradu Mariinu,
Mariinu protkanou
sítí drobných památek a citlivě sladěnou
nou s okolní přírodou.
p
A právě
okolo kapličky pravděpodobně vedla cesta jedné z poutí, po které
procesí našich předků směřovalo
ovalo za modlitbou do kostela ve
Pcherách…
Kaplička
ka ale plnila i funkci ryze praktickou. Na pokyn osvícené
panovnice Marie Terezie byly ve vsích bez kostelů
kostel zřizovány
kapličky opatřené zvonicemi, jejichž zvony ohlašovaly také
případný požár v obci.
Při opravě a sanaci barokní kaple bylo použito materiálů,
materiál které
co nejvíce odpovídaly těm původním,
vodním, bylo použito starých
osvědčených stavebních postupů, a přii rekonstrukci věžičky
v
se
vycházelo z dohledaných historických záznamů,
záznam které mimo jiné
poskytl i pan Rovný, bez jehož spolupráce a pomoci bychom se
těžko dobrali správného výsledku.

OPRAVA
A SANACE
BAROKNÍ
KAPLE

Dveřee vyrobil zde truhlárnu (v bývalé budově
budov hospody)
provozující mistr truhlářský, jehož uměění práce se dřevem bylo
odborníky velmi oceněno a chváleno.

V OBCI

Křížek zlatil mistr zlatník, jenžž se svému řemeslu naučil
v daleké Florencii.

TŘEBICHOVICE

Celou stavbu řídil a pokynů památkářů
památká
NPÚ dbal mistr
Santiny, což je zasloužená přezdívka pro stavitele ze společnosti
Design By Hy pana Hynka Petřinu,
inu, který s velkou péčí
a odborností přistupoval k rozsáhlé sanaci této krásné kulturní
památky, která díky kvalitně odvedené práci
práci, doufejme, přetrvá do
časů příštích…
Markéta Jehličková
TENTO PROJEKT

OPRAVA A SANACE BAROKNÍ KAPLE
V OBCI TŘEBICHOVICE
EBICHOVICE – SAKY
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO
LSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský
lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

– SAKY
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J S T E

Vážení a milí spoluobčané obce Třebichovice,
ebichovice,

Dobrý den,

považuji za správné a potřebné vyjádřit
it se k článku paní starostky k
problematice soužití člověka
ka a psa v naší obci (uveřejněno v minulém
čísle měsíčníku, pozn. redakce).

zasílám podnětt k uve
uveřejnění do měsíčníku, případně
k jinému řešení.
ešení. Jedná se o trvalé neudržování
pozemku a oplocení pana Stacha. Vegetace z jeho
pozemku již zabírá již cca 2 m přilehlé
p
komunikace,
zakrývá dopravní značení
zna
atd. Při průjezdu velkých
vozidel – popeláři
ři a nyní často stavební Tatry apod.,
dochází již k devastaci okolních udržovaných
pozemků a chodníků,
chodníků protože tato vozidla se sem
prostě nevejdou.

Je zcela přirozené a na vesnici ještě mnohem víc, že náš život je spojen
se čtyřnohým miláčkem.
kem. To sebou nese nejen krásné zážitky a chvíle
vyplněné psí oddaností, ale také spoustu povinností a v některých
n
případech i velký díl práce.
n
řádek tématu
A to je hlavní důvod proč jsem se rozhodl napsat několik
psů v obci.
Ať už obecní vyhlášky, nebo další právní úpravy a předpisy
p
pamatují
hlavně na ochranu druhých a čistotu
istotu životního prostředí. Je to logické.
Nikdo z nás netouží být obtěžován, nebo dokonce okusován
okuso
psem toho
druhého. A zrovna tak asi nechceme, abychom na veřejných
ve
místech
kličkovali mezi výkaly našich mazlíčků.
ů. Proto jsou vyhláškou dána
pravidla pro vedení psa na veřejnosti
ejnosti a proto je vyčleněn
vy
prostor na
venčení.

Udivuje mě,, že při
p monitorování ulice panem
Pečeným
eným v minulém měsíčníku
m
toto nepostřehl
a místo toho vyfotil chudáky (p. Bartoš a p. Stehlík),
kteříí zrovna zvelebují svá obydlí a mají krátkodobě
krátkodob
u svých domůů hromádky písku, které jsou proti
džungli pana Stacha naprosto zanedbatelné.
Děkuji Milan Mašek

Ale pak je skupina majitelů psů, kteří
ří nejen že se snaží pravidla
dodržovat, ale navíc se pokouší svého psa vychovávat. Sám jsem tomu
propadl před 25 lety a za ten čas se ze snahy o výchovu vyvinul regulérní
sport. Ano, můžete namítat, že ne každý chce takový sport dělat,
d
ale
základní výchova by neměla chybětt asi u žádného psa.
Obecní vyhláška určuje
uje pravidla a je výslovně
výslovn dáno, že prostor na
venčení není určen na výcvik. Ale mnozí z nás chtějí svůj čas se psem
trávit aktivně. Ne jen procházkou na vodítku. Ne vždycky se jedná
o druh aktivity, která by bylo bezpodmínečně
bezpodmíneč nutné vázat na členství
v kynologickém klubu. Myslím, že by vůbec
v
nebylo špatné mít
k dispozici prostor, kde by se se psy dalo zacvičit.
zacvi
V souvislosti s tím mne napadlo využití prostoru za fotbalovou
brankou, který byl zmíněn v jednom z článk
článků na téma práce obyvatel
pro obec, kdy bylo vyzdviženo srovnání pozemku bagrem. Na pár cviků
se psem ideální místo. Samozřejmě je nutné nastavení pravidel pro
takovou činnost. Ale to je další téma, které by asi mělo
m
navazovat na
případný zájem ze strany nás obyvatel a potřebný souhlas obce.
Věřím, že nejsem ve Třebichovicích
ebichovicích sám, kdo by chtěl
cht mít možnost si se
svým psem zacvičit
it beze strachu, že porušuje nějaká
n
nařízení.
Přeji
eji všem krásné podzimní dny a spoustu radosti s vaším psem.
Milan Bartoš

Jaký je Váš
áš názor na využití srovnaného
prostranství za fotbalovou brankou?
Chcete umožnit volný pohyb psů zde,
samozřejmě pod dohledem majitelů?
?
Máte tip na jiné využití prostoru?

Pište, diskutujte.
Využít můžete
žete anketu na webových stránkách,
diskuzní fórum tamtéž,
nebo e-mail starostka@trebichovice.cz

V souvislosti se stížnostmi občanů, kteříí procházejí se strachem kolem vlnícího se
plotu, na kterém visí psi, obecní úřad již v minulosti vyzýval majitele nemovitosti
k nápravě stavu, nicméně reakce nebyla příliš
říliš vstřícná.
vst
Mám dojem, že se pouze
snížil počet psů…
Obec tentokrát písemně obeslala majitele nemovitosti s dotazem, zda mají v plánu
ponížit zeleň u plotu a zda tuto stavbu nějakým
ně
způsobem zabezpečí proti
případnému pádu. Do okamžiku uzávěrky
rky OÚ oodpověď neobdržel.
Obec by v podstatě měla údržbu tohoto veřejného
řejného prostranství zajistit, přestože
p
se
jedná o soukromý pozemek, neboť jak mnozí tamní občané
ob
ví, vlastnické vztahy v
této části obce jsou trochu komplikované. Značná
Znač část silnice vede po soukromém
pozemku…
Spíše ale existují oprávněné
né obavy, aby se při likvidace zeleně
zelen technikou nestal
úraz obsluze a nedošlo k narušení statiky plotu. Pokud se majitelé opět nebudou
obtěžovat s odpovědí, máme ještě možnost obrátit se na stavební úřad,
ú
který na
základě posudku statika vydá rozhodnutí o uvedení stavby do stavu, který nebude
ohrožovat bezpečnost a zdraví veřejnosti.
Většina občanů obce na naše písemné žádosti reaguje vstřícně, snad i zde nakonec
dojde k dohodě.
M. Jehličková
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PŘÍPADOVSKÉ LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
Poslední srpnový den úderem 13. hodiny odstartovala zejména našimi nejmenšími netrpělivě očekávaná akce
v režii ochotnického spolku TŘEBIVADLO a za finanční podpory OÚ Třebichovice a Pohostinství Případov, která
dala poslední sbohem letošním letním prázdninám.
Akci jsme nazvali Případovským loučením s prázdninami a ti z vás, kteří se jí zúčastnili, nešetřili chválou. Pro děti
to byly dva dny nezměrné radosti a zážitků, které jim zpříjemnily nástup do školy a mnohé z nich mohly paní
učitelce hned první den vyprávět, že jejich největším prázdninovým zážitkem bylo setkání s Bílou paní na hradě
Okoři…
Zejména pro ty z vás, kteří nemáte možnost nahlédnout na internet, kde jsou stovky obrázků, nabízíme malou
fotografickou připomínku oněch dvou posledních dnů letošních prázdnin…

Tři, dva, jedna: S T A R T a začínáme soutěžit…
Kdo získal nejvíc bodů,
postavil se na špalek a dostal diplom s cenou.
Kategorie a špalky byly tři.

Dosoutěženo, rozdány ceny a pěkně nám vyhládlo. Tak hurá pro dříví a opékat buřty na ohýnku. Zazpívat při kytaře nám moc nešlo, musíme se
naučit nějaké táborové písničky! Děkujeme Petrovi a Vlastě za ukázku zvěřeny – rarocha a kuny, Standovi za hudební doprovod a Martinovi za limo.

A blíží se večer, šeří se, vzduch chladne
a nás čeká bojovka. Sice to mělo být
překvapení, ale znáte to.
V Třebichovicích se nic neutají!
Všichni vědí, že se jede na hrad. Dopravu
exkluzivním busem s klimatizací a skvělou
řidičkou Lídou zajistilo Třebivadlo
z vlastních zdrojů.
Cesta na hrad byla roubená stromama,
což několikrát předzpíval Zdeněk a děti
s nadšením opakovaly.
Pod hradem byla černo černá tma, ale světla
na cimbuří dávala tušit, že se na hradě něco
děje. Tak vzhůru za dobrodružstvím!
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Na hradě Okoři světla zas zahoří, Bílá paní vůbec nešla spát…
Vydali jsme se tedy vzhůru k hradní bráně. Zarachotil v ní klíč, brána se otevřela a přivítala nás hradní delegace a pozvala dál. A my kráčeli po
svíčkami osvětlené cestě do nitra tajemného hradu Okoře. Na nádvoří jsme potkali šaška Šášulu, který tam prováděl své kejkle, viděli jsme ducha,
jenž podle pověsti kdysi býval kočí, ale provinil se rychlou a neopatrnou jízdou, přičemž zapříčinil velké neštěstí sobě i druhým, když celý povoz
převrhl do rybníka a musí tu strašit jako duch a nahánět lidem hrůzu. Málem se mu to podařilo, ale až když se odmaskoval…
Jenže děti se jen tak něčeho nezaleknou, zvlášť když je osobně uvítala Bílá paní Leontýnka v šatech bílých jako sníh,
levitujíc nad hradbami hradu. Po prohlídce hradeb jsme se všichni vrátili zase na pevnou zem a udělali si společný obrázek.
Duch zůstal pro jistotu neviditelný, aby neděsil čtenáře.

Na zpáteční cestě nás chytl pěkný slejvák. A také policejní hlídka. Nejprve nám chtěla sebrat řidičku, ale když jsme výměnou nabídli několik
zlobivých dětí, příslušníci si to rozmysleli, protože si nechtěli kazit zbytek noci a propustili nás. Ale byla to zlovůle toho hradního ducha, který se
mstil za vyrušení a sesílal na nás hromy a blesky a tu hlídku, dokud jsme se nedostali do spacáků.
V neděli ráno se vstává, cvičí, snídá. Následuje příprava představení, hry a jiná zábava. K obědu se podává italská kuchyně.

Po 24 hodinách loučení přichází finále v podobě představení pro rodiče.
Děti hrají, zpívají, tancují a sklízejí potlesk.
Tak takové bylo rozloučení s prázdninami po případovsku…

FOTO: http://trebivadlo.rajce.idnes.cz/31.8.-1.9.2013_Pripadovske_louceni_s_prazdninami/

Závěrem několik vzkazů. Všem, kteří se podíleli na pořádání akce, patří poděkování mnoha rodičů a prarodičů, kterým jsem slíbila,
že jejich vzkazy předám. Ohlas byl právem veliký, protože aktéři této společenské události do toho šli naplno a se srdcem dokořán.
Vše bylo umocněno dětskou radostí a úsměvem. Nemohu vyjmenovat všechny, kteří mají na úspěchu akce zásluhu, bylo jich
opravdu hodně. Mé osobní poděkování ale patří dvěma osobám, v jejichž hlavách se nápad zrodil – Vendule Liškové a Janě
Povondrové. Všem zúčastněným velké díky za vydařenou akci.
Markéta Jehličková
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V E Z N AM E N Í S V A T O V ÁC L A V S K Ý C H O S L A V

FOTBALOVÝ TURNAJ

SVATOVÁCLAVSKÉ PIVO
od pátku 27. 9. 2013

do vyprázdnění sudů
v místním pohostinství Případov

♠ ♣ ♥ ♦
Všechny legendy bez rozdílu uvádí, že 28. září 935
(či 929) došlo ve Staré Boleslavi k Václavově
úkladné vraždě, zosnované jeho bratrem Boleslavem,
kterého podbízeli „čeští mužové“.
Příběh je znám už i dětem školou povinným, což je
jedině dobře.
Málokdo však zná slova Svatováclavského chorálu,
písně, jejíž text je tak neuvěřitelně nadčasový, že si
ho s chutí můžeme zapět v jakékoli době. Té dnešní
nevyjímaje. Píseň se v proměnách časů doplňuje o
další sloky, ale podstata je neměnná. Zde jedna z
posledních upravených verzí:
Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.
Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím,
svatý Václave! Kriste, eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison.
eleison = smiluj se

V loňském roce se několik našich občanů vydalo
společně na nedalekou Budeč, kde se každoročně
konají Svatováclavské slavnosti se spoustou zábavy
a poučení pro malé i velké.
Součástí oslav jsou i komentované prohlídky nejstarší
u nás stojící rotundy sv. Petra a Pavla.
Podle legendy byla Budeč místem, kde byl v latinské
škole vzděláván sv. Václav a kde pobývala jeho
matka Drahomíra.
Berte tento tip jako pozvánku pro jeden příjemný
výlet právě končícího babího léta.
mj
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
V předvečer svátku sv. Václava
v pátek 27. září se také uskuteční
SPOLEČNÁ MODLITBA ČESKÉHO NÁRODA
Hradní stráž po 18.00 převeze relikvie sv. Václava z Prahy
do Staré Boleslavi. Při této příležitosti se po celé zemi
rozezní zvony a farnosti vytvoří modlitební most ve
společné modlitbě za český národ.

V měsíci srpnu byl plánován další ročník fotbalového turnaje, zde
bohužel nebylo počasí na naší straně a naši sportovci museli tuto
akci odvolat. Držím jim palce, snad to vyjde příští rok. Nevím jak
ostatní, ale pokud to půjde, já budu určitě chodit fandit. Líbí se mi
trenérův záměr naše borce dostat v tabulce do 4. místa. Na to mohu
jen říci: „ANO“, takový přístup je správný. Každý má mít cíl a jít
za ním. Pak to bude k něčemu vypadat, takže chlapi „DO TOHO!“
Rozlučka s prázdninami mi tento rok bohužel unikla, nicméně
jsem byla při tom, když se chystal odjezd na Okoř. Musím
smeknout klobouk, dle reakcí všech přítomných to byla akce, která
se opravdu vydařila. Blahopřeji všem, kdo tento den pro Vás
organizovali a přeji jim mnoho úspěchů při dalších akcích
Třebivadla.
Kateřina Pečená

KAŽDODENNÍ SPĚCH
Je fenomén dnešních dnů. Bohužel pro spoustu lidí je nedostatek
času jen výmluva, ale to nechám na každém, ať si sáhne do
svědomí. Spíše bychom se všichni měli zamyslet nad tím, co vše s
tím souvisí.
Protože každý den dojíždím do zaměstnání autem po naší známé R7,
vidím, jak to vypadá v praxi. Všichni spěchají, nedodržují předpisy
a jsou bezohlední vůči ostatním. Jistě se Vám to všem již stalo, že si
jedete podle předpisů a ten za Vámi hodně spěchá, ve většině
případů vlastně neví proč, nebo zaspal a v tom nejhorším případě je
pro něj rychlá a nebezpečná jízda adrenalinem. Ale co Ti ostatní?
Pokud má potřebu zvýšit svůj adrenalin, ať se zastaví, potřebujeme
vykopat pár výkopů. Až se trochu zapotí a začnou ho bolet ruce a ne
otlačený zadek ze sedačky, pak se mu rozsvítí, protože jediným
adrenalinem se pro něj stane vidina dlouhého a ničím nerušeného
spánku. Mám osobní zkušenosti, že jen příklady táhnou. Uvědomte
si, že s Vámi sedí v autě Vaše děti, jste jim dobrým příkladem?
Koho pak bude tížit svědomí, až se něco stane v rámci nedodržení
pravidel?
Uvědomte si, že sami sobě lžeme. V okamžiku, kdy řeknete, já na to
nemám čas, je to lež. Jsme jen líní si odepřít tu chvilku u televize,
nebo počítače a jiné požitky dnešní doby.
Přijďte někdy mezi lidi a uvidíte, že všichni jsme na tom stejně, tak
jako před mnoha lety, jen někteří máme jiné priority a jiná měřítka.
Já jsem velmi přísná k sobě i k druhým. Vyžaduji dodržování
pravidel, neboť jen tak se dá vše ukočírovat. Nemám problém být
kritická vůči cizím i své rodině. A zde mám problém, neboť se pak
ptám, kde jsem udělala chybu?
Mnozí ostatní řeknou, kdo ho navedl, ten náš by to nikdy neudělal,
kdyby nechodil s tou partou, protože to dělali všichni a podobná
obhajující slova svého pochybení. Já jako první hledám chybu u
sebe. Jsem ráda, když mě na ní ostatní upozorní, snažím se jí pak
vyvarovat, ale taky jsem už zažila situaci, kdy se ostatní snaží něco
vytknout pro svůj vlastní prospěch a obhajobu.
Na to pozor, na to jsem alergická. Příklad, kdy mi naskakuje husí
kůže je: „všichni to dělají špatně, mělo by se udělat, já mám
známého ten, by mohl zařídit“ apod. Takový kritik a chvástal v 99%
neudělal pro ostatní, co by se za nehet vešlo a ve většině případů ani
pro svou rodinu. Držím všem palce, držte se, už Vás budu kritizovat
jen necelý rok, pak články tohoto typu určitě číst nebudete.
kp
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ZVEME VÁS
DO KNIHOVNY

GURMÁN

Ochutnávka titulů,
ů, které stojí za přečtení
p

SMRTÍ ŽIVOT ZAČÍNÁ
ZA
Láska mezi kapkami krve
Gabriela Chrastilová
HOROR

Máte rádi dobré jídlo a pití? Pokud ano, čtete
tete ty správné řádky.
Vaření
ení je fenomén dnešní doby, a proto ani my nezůstáváme
nez
pozadu
a přicházíme
icházíme s novou rubrikou, která se bude zabývat dobrým
dobr
jídlem
a pitím.
Pravidelně pro Vás budeme přinášet recepty a nápady domácí
i světové kuchyně, sezónní recepty, ale i různé
zné soutěže
sout
a hry.
Budeme velmi rádi, když i vy přispějete
jete vašimi oblíbenými nebo
rodinnými recepty a obohatíte tak jídelníček
ek nás ostatních.
os
Sdílení receptů bude úplně jednoduché. Stačíí nám jen poslat váš
oblíbený recept a my ho rádi otiskneme. Kdo ví, třeba
t
jednou
společně vytvoříme takovou malou třebichovickou
ebichovickou kuchařku☺.
kucha
Navíc autory nejlepších receptů odměníme.
níme. A to za to přece
p
stojí!
Vaše recepty vč. postupu a ideálně i s fotografií zasílejte na
emailovou adresu: trebichovickygurman@gmail.com
Ti z vás, kteří s počítačem
em nejsou kamarádi, mohou recept napsat
ručně a vhodit do schránky úřadu.
adu. Na obálku stačí
sta napsat heslo
GURMÁN.
Pozor, u receptu vždy nezapomeňte napsat i jméno autora!
autora
A abych nezůstala jen u slov, ale přešla i k činům,
m, první recept si tedy
dovolím představit právě já:

ZÁŘÍ

Katrina
Wolfová
je
neúsp
neúspěšná
pojišťovací
agentka, která to přehání
p
s kofeinem a nikotinem,
má pár kil navíc a komplikompli
kované vztahy s muži. Katrina
Kat
Wolfová je
prostě obyčejná
ejná tř
třicátnice. Její problémy
ovšem nejsou obyčejné,
obyč
poněvadž KatrinaRina je upírka. A někdo
ně
se snaží ukončit její
poklidnou posmrtnou existenci zabodnutím
osikového kolíku do srdce.

1

LUDMILINA LÁMANÁ
ANGLI
ANGLIČTINA
Pierre DBC

HOVĚZÍ NA VÍNĚ

Nejdříve zahřejte slunečnicový olej a zlehka v něm opečte špek
dozlatova. Vyberte ho děrovanou naběračkou a položte stranou. Olej
v hrnci rozpalte na maximum a jen po několika kouscích v něm
postupně opékejte dokonale osušené maso zbavené blan a šlach.
Pak ho vyjměte a odložte ke slanině.
V hrnci osmahněte mrkev a cibuli, až budou hnědé. Dejte do hrnce
zpět všechno maso a slaninu, poprašte
prašte moukou, solí a pepřem
a zarestujte.
Do hrnce vlijte víno a tolik vývaru,
varu, aby bylo maso jen těsně zakryté.
Přidejte protlak, česnek, bylinky. Na plotně přiveďte směs k varu,
poté ji vařte přikrytou tak, aby tekutina v hrnci po celou dobu jen
jemně probublávala.
robublávala. Za zhruba 3 až 4 hodiny budete mít hotovo,
tj. až bude maso úplně křehoučké. Pro zhoustnutí omáčky stačí ke
konci vše vařit odkryté.
Jako přílohu podáváme bramborovou kaši, nebo karlovarský či
tyrolský knedlík.
Tak a teď už nezbývá, než jen těšit se na vaše recepty.
GURMÁNŮM ZDAR!
Petra Uharček

((Dirty, But Clean
– Feťák, ale už Čistý)

Gordon a Blair se narodili
jako siamská dvojčata
dvoj
a byli odděleni
odd
až po 33
letech. Nadále bydlí spolu
a pokoušejí se žít jako
jak ostatní lidé. Jeden
z nich si vyhlédne na internetu krásnou dívku
odkudsi z Arménie a rozhodne se, že si ji
přiveze
iveze do Londýna…
Ve druhé dějové
jové linii se ocitáme v "typické"
nuzné vesnici; Ludmilin bratr prodá traktor,
aby měll na vodku, dívka sama způsobí
zp
smrt
svého dědečka,
ka, ale protože na jeho poukázky
fasují chleba, raději
ěji jeho úmrtí zapřou.
zap
Vyprávětt se to nedá, ale číst ano!

LÁZEŇSKÁ KŮRA
LÁZE
Ivanka Devátá

HUMOR

 1,5 kg hovězího předního masa
nakrájeného na kostky
cca 5 x 5 cm
 170 g špeku nebo slaniny,
na proužky
 1 lžíce slunečnicového oleje
 1 větší mrkev, na kolečka
 1 větší cibule, na proužky
 1 lžička soli
 čerstvě mletý pepř
 2 lžíce hladké mouky
 750 ml červeného vína, plné, mladé např. Chianti
 500 – 600 ml silného hovězího vývaru
 1 velká lžíce rajského protlaku
 2 stroužky česneku, drceného
 1⁄2 lžičky tymiánu
 1 bobkový list

NEUVĚŘITELNÉ

Na recept potřebujete:

Johanka, zklamaná a s bolavou duší po rozvodu, se léčí
lé
v lázních.
Z depresivního rozpoložení
rozpo
pomalu proniká do režimu
láze
lázeňského
prostředí, setkává
se s různými
r
lidmi, jejich
láskami a osudy. Kulisu doplňuje
dopl
samozřejmě
lázeňský personál.
Knihu lze doporučit
doporuč ženám, a to zvláště
rozvedeným. Ostatním čtenářům, kteří lázně
již navštívili nebo se
s do lázní chystají.
Popřípadě i těm,
m, kteří
kteř tam nikdy nebyli.
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Majitel zahrady již nebude muset ve správním
řízení žádat obecní úřad
ad o povolení pokácet
stromy, které se nachází na jeho zahradě.
zahrad

ZMĚNY V POVOLOVÁNÍ
KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
Dne 15. července 2013 vstoupila v účinnost
innost nová vyhláška
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
řírody a krajiny, která
upravuje postupy přii podávání žádosti o kácení dřevin.
d

Nově nebude třeba
eba žádat obecní úřad
ú
o vydání povolení na kácení dřevin
d
rostoucích na zahradě
u bytového nebo u rodinného
nného domu.
Pro účely
ely výše uvedené vyhlášky se rozumí
zahradou pozemek u bytového nebo
u rodinného domu v zastavěném
ěném území
obce, který je stavebně
ě oplocený
a nepřístupný veřejnosti.
ejnosti.
Vše musí platit současn
časně!
Na takto definovaných pozemcích bude nově
nov možno kácet
stromy bez ohledu na druh dřeviny
eviny a její rozměry.
rozmě
Další změnou oproti stávající právní úpravě
ě je povinnost žádat
o povolení ke kácení dřevin, které tvoříí součást
souč
stromořadí,
jež je definováno jako souvislá řada
ada nejméně deseti stromů s
pravidelnými rozestupy.
Při kácení dřevin
evin však nesmí dojít k poškození, k p
případnému
zabití hnízdících ptáků nebo jinému nežádoucímu zásahu do
jejich biotopu.

VELIKOST A CHARAKTERISTIKA DŘEVIN,
D
K JEJICHŽ KÁCENÍ NENÍ TŘEBA
EBA POVOLENÍ:

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu,
edpokladu, že tyto
nejsou součástí
ástí významného krajinného prvku
[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí,
stromo
se
podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny
eviny o obvodu kmene do 80 cm
měřeného
eného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin,
evin, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů
porost dřevin
2
nepřesahuje 40 m ,
c) pro dřeviny pěstované
stované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
zp
využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny
eviny rostoucí v zahradách.

ZÁŘÍ

2013

Heracleum sphondylium – bolševník obecný
Vážení spoluobčané,
nebezpečí které číhá na každého z nás a hlavně
dnes bych chtěl napsat o nebezpečí,
na děti v našem okolí. Jedná se o bolševník obecný (neplést si ho
s bolševníkem velkolepým).
Bolševník velkolepý dosahuje i 2,5 až 3metry výšky a tudíž si ho určitě s
bolševníkem obecným nespletete. Bolševník velkolepý je i několikanásobně
jedovatější a tudíž je i nebezpečnější než bolševník obecný. Výskyt
bolševníku
ku velkolepého jsem zaznamenal v našem okolí jen naproti
slepičárně na Těhuli. Tam uvidíte na
poli u lesa nepřehlédnutelné obrovské
lodyhy, které jsou v současné době již
suché. Bohužel bolševník obecný
jsem viděl všude okolo Třebichovic,
mám ho i na svém pozemku a po
sekání křovinořezem jsem poznal i
jeho jedovaté účinky na vlastní kůži
(viz foto).
Popis bolševníku obecného
Dvouletá nebo i víceletá bylina, která po rozedmutí nepříjemně
páchne. Přímá lodyha je dlouhá 50 až 150, někdy i 200 cm, je
dutá, rýhovaná, chlupatá, na kolénkách s oblastí nápadných
chlupů, v horní částiti rozvětvená. Přízemní listy obrovské, až 60
cm dlouhé, dlouze řapíkaté, 3-5četné. Lodyžní listy 5 až 20 cm
dlouhé. Okolíky jsou na lodyze i na větvích, 10 až 25 cm v
průměru, ploché, s okolíčky v počtu zpravidla 10 až 25. Květy
takřka všechny oboupohlavné,
é, jen některé pouze samčí,
korunní lístky obsrdčité, vykrojené, bílé, nazelenalé, výjimečně
růžové, na okraji větší a hlouběji dvoulaločné. Kvete v červnu
až říjnu. Bolševník obecný obsahuje furanokumariny
(bergapten, pimpenellin, sphondin aj.), které mohou
moh po doteku
zejména na světle vyvolat na kůži pigmentové skvrny, otoky,
puchýře nebo záněty. Dále obsahuje heraclein (v nati), silice,
étery, alkoholy a oktanol (olej s hexyllbutyrátem, kyselinami
kaprinovou a laurinovou a jinými látkami). Nejvíce jedovaté
jedovat
jsou nezralé plody.

Proto doporučuji v následných letech bolševník ve vašem okolí
likvidovat, aby se dále nerozmnožoval,
nerozmnožoval čímž ochráníte před
nepříjemným a nebezpečným popálením sebe i své děti!
S pozdravem Luboš Pečený

ZÁŘ Í
Zářří – babí léto, je zcela jiným
létem, než léto „červno-srpnové“.
„
Už to není léto, kdy je světlý
sv
den
ješt po 21. hodině, už to není to
ještě
léto koupací, opalovací, už není
létem prázdnin a dovolených.
Babí léto je létem chladných nocí a ranní rosy. Místo aktivity
mimopracovní a pasivity
sivity pracovní, nastupuje pro děti
d i dospělé
doba intenzivní píle v práci, ve škole i doma.
Na jedné straně rychle ubývající den jednoznačně
jednozna
hovoří,
kam cyklus směřuje,
uje, na straně
stran druhé je babí léto dobou
neuvěřitelné
itelné plodnosti a krásy přírody,
p
což naši dávní
předkové, s přírodou
írodou úzce spjati, uměli
um
náležitě ocenit
a oslavit... Řada
ada ovocných stromů,
strom keřů a zeleninových
záhonů je právě v tomto období obsypáno všemi barvami
a všemi chutěmi!!
Babí léto na rozdíl od léta „červno-srpnového“
„
představuje
také zcela
la rozdílný typ bioenergetické zátěže.
zát
Tlak ustupuje
z oblasti srdce, oběhové
hové soustavy a termoregulačního
termoregula
systému
do oblasti metabolismu a trávení, nejzatíženějšími
nejzatížen
orgány jsou
nyní slezina a slinivka. Akutní zdravotní problémy žhavého
léta střídají symptomy
omy chronické...
Naštěstí, příroda pomůže,
že, ovoce a zelenina babího léta vás
nejen ochrání od těchto
chto neduhů,
neduh ale ještě vám vytvoří základ
na celou temnou polovinu roku...
Tak dobrou chuť!
Martin Antušák
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SK TŘEBICHOVICE
A NOVÁ SOUTĚŽ 2013 – 2014
Novou sezonu zahájili naši fotbalisté výhrou 4:2 nad
družstvem Sportovní klub Velké Přítočno, kdy se
střelecky prosadili Jakub Žalud (2x), Roman Hrubý
a Libor Bochořák.
Následující zápas s SK Družec (na jejich hřišti) i přes
pohledný zápas, prohráli 4:0.
Velmi dobrým výsledkem skončilo utkání se
Sokolem Lodenice, které fotbalisté sehráli 8. září na
místním hřišti za nebývalé podpory svých fanoušků
a fanynek. Fotografie na této stránce jsou toho
výmluvným důkazem. Branky dávali Daniel Kratochvíl
(2x), Martin Jakeš a Petr Svoboda.
Petr Svoboda
☺☺☺
Velkou podporu mají fotbalisté také v našem ochotnickém
spolku Třebivadlo, které na SMS výzvu Jany P. přišlo
podpořit výkony hráčů a večer společně oslavili při opékání
buřtů krásné vítězství 4:0.
… a samozřejmě i v paní starostce, které fotbalisté
skutečně udělali velkou radost, jak trefně napsal Kladenský
deník. A nejen tím, že začali vyhrávat. Moc mě těší, že se
konečně po delší době začala vyvíjet aktivita, která směřuje ke
zlepšení herního prostředí, že se ve volném čase řada členů
věnuje obnově zázemí. Jistě jste si všimli střídaček, které se
na hřišti objevily. Sami fotbalisté přispěli vlastní prací
a umem k jejich realizaci. Lehké přenosné konstrukce
nahradily obludné dřevěné kukaně, které díky našim některým
spoluobčanům měly jen omezenou životnost. Nové střídačky
jsou osazeny lavičkami. Pochopitelně, též přenosnými.

PŘIJĎTE PODPOŘIT
NAŠE FOTBALISTY!

Hoši, držím vám palce a těším se na další sérii vašich
úspěchů. Držte se, poslouchejte trenéra a vítězství vás
neminou. A pokud vám někdy nějaké to vítězství unikne
a soupeř zvítězí v dobře odehraném zápase, není to nic, co by
stálo za malomyslnost. Vypůjčím si slova jednoho básníka
a pravím vám: Jen v srdci zápal, chrabrost bohatýrů a buďte
vojskem netušených sil! Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe
víru, a malým ten, kdo zná jen malý cíl.
Markéta Jehličková

15. 09. Ne 10:15 Lidice „B“ – Třebichovice
22. 09. Ne 16:30 Třebichovice – Brandýsek „B“
29. 09. Ne 10:15 K. Žehrovice „B“ – Třebichovice
06. 10. Ne 16:00 Třebichovice – Kačice
13. 10. Ne 16:00 Třebichovice – Bratronice
Na pořízení střídaček čerpáme částečně
finanční prostředky z grantu Malý
Přemyslovský Měšec, určeného na
podporu projektů výhradně v území
Přemyslovských středních Čech, a to ve
výši 5000 Kč.

20. 10. Ne 15:30 Doksy „B“ – Třebichovice
27. 10. Ne 14:30 Třebichovice – Vinařice „B“
03. 11. Ne 14:00 Dubí „B“ – Třebichovice

