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ČÍSLO
ROČNÍK

XII

Krásné prožití
vánočních svátků s těmi,
které máte rádi,
a kteří mají rádi Vás.
S přáním všeho
nejlepšího
v roce 2014
Váši zastupitelé

DOVOLENÁ
OÚ TŘEBICHOVICE
KNIHOVNA

od pátku 20. 12. 2013
do pátku 3. 1. 2014
OÚ A KNIHOVNA OTEVŘENY OPĚT OD 6. LEDNA 2014

MÍSTNÍ POPLATKY
V pondělí 6. ledna 2014 bude zahájeno vybírání poplatku za odpad
na I. pololetí roku 2014. Poplatek zůstává stejný, tj. 250,- Kč na
osobu za 1/2 roku. Poplatek je splatný k 31. 1. 2014. Známka na II.
pol. r. 2013 platí ještě celý měsíc leden 2014, ale v únoru 2014 musí
být již vylepena známka na I. pololetí r. 2014, jinak nebude odvoz
proveden.
V pondělí 6. ledna 2014 bude zahájeno také vybírání poplatku za
psy na rok 2014. Poplatek zůstává stejný, tj. 75,- Kč za psa na rok
2014, v případě, že mají občané více psů, tak poplatek za druhého
a dalšího psa činí 100,- Kč/rok. Poplatek za psa je splatný k 31. 3.
2014.
POZOR!!!! Poplatky mohou občané platit P O U Z E v úředních hodinách
vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU od 7 do 13 a od 18 do 20 hodin.

Rok 2013 se pomalu blíží ke svému
konci. Vstupovali jsme do něj s mnoha
nadějemi, stejně tak, jako budeme
vstupovat do roku příštího.
Před každým z nás je spousta šancí
a možností, mnoho a mnoho pobídek
k tomu, abychom se alespoň některé
z nich chopili a zkusili udělat svět kolem
sebe lepším. Nemusí to být zrovna „díra
do světa“, leckdy stačí zasít pomyslné
semínko lásky a porozumění někam
mezi své blízké.
Pocit sounáležitosti, vědomí toho, že
člověk někam patří, je silným
motivačním prvkem v našem bytí.
A právě v čase Vánoc je potřeba být
součástí celku značně posílena…
Vážení a milí, přeji Vám všem, aby
letošní atmosféra Vánoc byla naplněna
štěstím, láskou, pohodou a pokud se
Vám podaří prožít vánoční svátky
s těmi, které máte rádi, a kteří mají rádi
Vás, úspěch bude zaručen.
A o tom přeci Vánoce jsou – o lásce,
o přátelství, o porozumění a o naději.
O naději, že rok 2014 bude tím lepším,
úspěšnějším a hlavně radostnějším.
Tak ať z Vašich zasetých semínek vyklíčí
co nejvíce radosti nejen pro Vás, ale
i pro druhé.
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 20. prosince 2013
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pá: 7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pokladní hodiny (doba, kdy OÚ přijímá platby)
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
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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Z OÚ

V pondělí 9. prosince se konalo letošní poslední, v pořadí
osmé, veřejné zasedání, jehož program obsahoval mimo jiné
bod, který trochu zamíchal osudím. Lukáš Hora rezignoval na
svůj mandát zastupitele a na jeho místo nastoupil náhradník
z příslušné „politické strany“, kterým je Vám všem velmi
dobře známá Mirka Štochlová. Je zkušenou zastupitelkou,
neboť mnoho let na obci již působila. Moje první setkání s ní
bylo při vítání občánků, někdy po roce 2000, kdy vykonávala
funkci v kulturní komisi. Složila slib zastupitele a stala se
právoplatnou členkou zastupitelstva a kulturní komise. Já ji
ještě jednou mezi námi vítám, věřím, že práce pro obec se jí
bude dařit a k tomu ji přeji mnoho síly a odhodlání.
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USNESENÍ Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 9. 12. 2013
USNESENÍ č. 2/8VZ/2013:
ZO Třebichovice schvaluje následující program zasedání:

Lukášovi Horovi děkuji za dosavadní spolupráci a přeji mnoho
úspěchů v nové práci. Pracovní vytížení bylo totiž důvodem,
který vedl k tomu, že musel dát přednost výdělečné činnosti
před prací pro obec. Což je zcela logické, a není třeba to více
rozebírat. Ne každý je pánem svého času a práce pro obec
přece jen přináší ztráty. Ztráty na straně soukromí a volného
času. Tak ať se daří a úspěch střídá úspěch.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vyvstalá skutečnost přinesla několik organizačních změn,
které byly na programu zasedání v dalších bodech. Jednou
z nich je také zrušení poradního orgánu starostky Komise pro
rozvoj obce.

19.
20.
21.
22.

Jako vždy jsme s koncem roku schválili rozpočet, jenž je
k vidění ve své zkrácené verzi na další straně. Podrobně pak
na webstranách, nebo v sídle OÚ.

USNESENÍ č. 3/8VZ/2013:
ZO Třebichovice stanovilo nově zvolenému zastupiteli odměnu ve
výši 1150 Kč.

Schválili jsme dvě žádosti o dotace ze středočeských fondů,
které vyhlásil pan hejtman. Jedná se o opravu a znovu
vztyčení božích muk a o revitalizaci návsi u autobusové
zastávky.
Bylo schváleno zadání změny č. 2 územního plánu, v jehož
následné fázi budeme vybírat projektanta.
Odsouhlasili jsme, že se staneme součástí území, které
spravuje MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Je to
organizace, skrze kterou čerpáme nemalé dotační prostředky.
Koncem roku se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
nového bezdrátového rozhlasu. Současný rozhlas již
neodpovídá požadovaným standardům a obec musí v této věci
učinit nápravu. V závěrečném bodě byl tedy odsouhlasen jeho
nákup.
Současně jsme řešili, zda pořídit či nepořídit ukazatele
rychlosti do obce. Diskuze ukázala, že zájem není, neboť cena
okolo 40 000 Kč bez DPH za kus je vysoká, nehledě na to, že
dostupné studie ukazují na to, že tyto měřiče nemají žádný
výrazný efekt v dodržování rychlosti.
Řešilo se také umístění semaforu, který by zejména ze strany
od cihelny usměrnil provoz, neboť právě odtud jsou slyšet
největší nářky na nezodpovědné řidiče, kteří se do obce vřítí
nepřiměřenou rychlostí. Problematika umístění semaforu ale
zůstala nedořešená, neboť jeho umístění musí obec řešit
s policií a vlastníkem komunikace.
Je-li řeč o vlastníkovi silnice, vzpomeňme na dopis starostky
adresovaný panu hejtmanovi, stěžující si na dopravní
zatíženost hlavní silnice. S odpovědí pana hejtmana Vás
seznámím v lednovém zpravodaji… Nicméně byla zadána
oprava zbylé části kanalizačních poklopů, která bude probíhat
dle klimatických podmínek během prosince a dále. Opravu
provádí firma Středočeské vodovody a kanalizace, a.s., která
se při opravě části silnice od cihelny osvědčila, a kde opravou
kanalizačních vpustí došlo ke zmírnění dopadů otřesů
z nákladních vozidel.

Zpráva o plnění usnesení z minulých zasedání ZO
Rezignace na mandát člena zastupitelstva, nástup náhradníka
Odměna pro nového zastupitele
Zrušení Komise pro rozvoj obce
Zvolení zastupitele pro spolupráci při změně ÚP
Zvolení zastupitele jako náhradníka pro Svazek obcí TSH
Volba nového člena kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 7/2013
Rozpočtové opatření č. 8/2013
Rozpočet na r. 2014
Plán práce pro finanční výbor na r. 2014
Plán práce pro kontrolní výbor na r. 2014
Stanovení inventarizační komise
Schválení podání žádostí o dotace ze Středočeských fondů
Schválení zadání změn č. 2 ÚP
Změna USNESENÍ č. 8/7VZ/2013 (prodloužení termínu)
Změna USNESENÍ č. 9/7VZ/2013 (prodloužení termínu)
Zařazení obce do území působnosti MAS Přemyslovské
střední Čechy o.p.s.
Dohoda s MŠ Hrdlív, nové projednání
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Bezdrátový rozhlas a měřiče rychlosti - nákup
Různé

USNESENÍ č. 4/8VZ/2013:
ZO Třebichovice určuje dle požadavků stav. zákona pro toto volební
období pana Jana Glase jako zastupitele, který bude s účinností ode
dnešního dne spolupracovat při pořízení změn územního plánu
s Úřadem architektury a územního plánování Magistrátu města
Kladna.
USNESENÍ č. 5/8VZ/2013:
Pro případ, že by se některý ze jmenovaných zástupců nemohl
účastnit zasedání nejvyššího orgánu svazku, ZO Třebichovice
jmenuje náhradníka paní Dášu Jakešovou, zastupitelku.
USNESENÍ č. 6/8VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženou volbou nového
člena kontrolního výboru paní Evou Pekovou.
USNESENÍ č. 7/8VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením
č. 8/2013.
USNESENÍ č. 8/8VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým schodkovým
rozpočtem na rok 2014. Schodek ve výši 1 360 470 Kč bude pokryt
z naspořených prostředků z minulých let.
USNESENÍ č. 9/8VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce
pro finanční výbor na rok 2014.
U S N E S E N Í č . 1 0 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce
pro kontrolní výbor na rok 2014.
U S N E S E N Í č . 1 1 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s ustanovením inventarizační
a likvidační komise ve složení: předsedkyně – Marie Hanušová,
členové Pavel Brejník a Marie Kalušová. Předsedkyně a členové
inventarizační a likvidační komise provedou inventarizaci majetku
a závazků dle plánu inventur vydaného starostkou obce.
Inventarizace majetku a závazků proběhne od 10. 12. 2013 do 21. 1.
2014 se stavem zjišťování k 31. 12. 2013.
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U S N E S E N Í č . 1 2 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
Obec Třebichovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Boží muka Třebichovice-Saky – obnova“ ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových
nákladů projektu.
Obec Třebichovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Úprava prostranství Třebichovice“ ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený
projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
U S N E S E N Í č . 1 3 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
Zastupitelstvo obce Třebichovice:
- schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zák.č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění
pozdějších předpisů, zadání změn č. 2 Územního plánu
Třebichovice (viz. příloha);
- souhlasí s návrhem vyhodnocení došlých stanovisek
a vyjádření uplatněných k návrhu zadání (viz. příloha).
U S N E S E N Í č . 1 4 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice souhlasí se změnou USNESENÍ č. 8/7VZ/2013 ze
dne 23. 10. 2013.
Předposlední věta se mění takto: „Kupní cena ve výši 233 813 Kč
musí být uhrazena nejpozději do 30. 6. 2014 na účet prodávajícího“.
Ostatní část usnesení zůstává beze změn.
U S N E S E N Í č . 1 5 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice souhlasí se změnou USNESENÍ č. 9/7VZ/2013 ze
dne 23. 10. 2013. Předposlední věta se mění takto: „Kupní cena ve
výši 276 210 Kč musí být uhrazena nejpozději do 30. 6. 2014 na účet
prodávajícího“. Ostatní část usnesení zůstává beze změn.
U S N E S E N Í č . 1 6 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje zařazení správního území obce
Třebichovice do území působnosti místní akční skupiny
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. na období 2014 – 2020.
U S N E S E N Í č . 1 7 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje předloženou upravenou Dohodu se
zřizovatelem MŠ Hrdlív o vytvoření společného školského obvodu.
U S N E S E N Í č . 1 8 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY
O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY se společností
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
IČ: 27295567, zastoupené na základě plné moci se společností RWE
Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ: 27935311.
Věcné břemeno se týká STL plynovodní přípojky v délce cca 40 m
uložené pod částí komunikace na pozemku p.č. 813/1, zapsaného na
LV č. 10001 pro kú. Třebichovice 770001, obec Třebichovice,
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Kladno.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši
2000 Kč.
Tímto usnesením pozbývá platnost usnesení č. 11/7VZ/2013 ze dne
23. 10. 2013, kdy byla odsouhlasena tatáž smlouva s neplatným
označením v zastupování právnické osoby.
U S N E S E N Í č . 1 9 / 8 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice odsouhlasilo nákup bezdrátového obecního
rozhlasu. ZO Třebichovice neodsouhlasilo nákup dvou kusů měřičů
rychlosti.

♠♠♠
Děkujeme všem občanům, kteří chodí na veřejná zasedání
a zapojují se se svými příspěvky do diskuze. Věřím, že
v roce příštím bude Váš zájem o dění v obci větší, a že Vás
přivítáme na veřejných zasedáních v mnohem hojnějším
počtu.
Na viděnou v roce 2014 Markéta Jehličková
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ROZPOČET PRO ROK 2014
Položka

Částka
PŘÍJMY

Daňové příjmy celkem
Odvádění a čištění odpad. vod celkem
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Pohřebnictví celkem
Třídění odpadů celkem
Příjmy celkem

6 031 830,00
6 500,00
249 000,00
54 000,00
10 000,00
70 000,00
6 421 330,00

VÝDAJE
Silnice celkem
Dopravní obslužnost celkem
Kanalizace celkem
Mateřské školy celkem
Knihovnictví celkem
Kultura celkem
Kulturní památky celkem
Rozhlas celkem
Tělovýchova celkem
Využití volného času dětí a mládeže celkem
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Veřejné osvětlení celkem
Pohřebnictví celkem
Územní plánování celkem
Kom. služby a územ. rozvoj celkem
Nebezpečné odpady celkem
Komunální odpady celkem
Ostatní odpady celkem
Veřejné prostranství celkem
Krizové situace celkem
Bezpečnost a pořádek v obci celkem
Zastupitelstvo celkem
Místní správa celkem
Výdaje celkem

300 000,00
637 000,00
260 000,00
55 000,00
34 000,00
200 000,00
100 000,00
3 600,00
80 000,00
21 000,00
396 800,00
82 100,00
125 000,00
110 000,00
250 000,00
1 512 000,00
12 000,00
380 000,00
190 000,00
975 000,00
10 000,00
153 000,00
444 000,00
1 451 300,00
7 781 800,00

FINANCOVÁNÍ
Úspory z minulých let
Uhrazené splátky půjčených prostředků
(úvěry)
Financování celkem

2 179 470,00
-819 000,00
1 360 470,00

REKAPITULACE
příjmy
výdaje
financování
schodek

6 421 330,00
7 781 800,00
1 360 470,00
1 360 470,00

Pro rok 2014 je navržen schodkový rozpočet.
Schodek ve výši 1 360 470 Kč bude pokryt z naspořených úspor obce.
Rozpočet obce pro rok 2014 počítá s vyhotovením projektové
dokumentace na akci Průtah Třebichovice spojené s nákupem zbytku
domu čp. 38, s úpravou prostranství u autobusové zastávky naproti
autoopravně, s dokončením změny č. 2 územního plánu, s investicí do
obecní vily, kde je třeba opravit vodovodní rozvody, s náklady, které
přinese spolupráce s Policií Stehelčeves, je třeba ořezat další stromy na
hřbitově, opravit částečně budovu hasičárny, zainventovat do umýváren
sportovců. Jsou zde náklady na autobusové přístřešky, na opravu
božích muk, na projekt revitalizace návsi v Sakách, na dokončení oprav
malého salonku, … Rozpočet zahrnuje také případný nákup bývalé
úpravny vod v Sakách. Ostatní mandatorní platby jsou v relacích
nákladů let minulých.
Podrobný rozpočet byl vyvěšen na úřední desce a v této podobě také
schválen.
mj
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PES NAPADL A POKOUSAL
KOLEMJDOUCÍ
VE STUDÁNKÁCH
Četné podlitiny, krvavé šrámy,, poničené
ponič
oblečení
a strach napadených – to je výsledek chovatelských
„úspěchů“ pana Stacha.
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PLOT JAKO PALIVO
Začala nám topná sezóna a s ní bohužel krádeže dřeva. O to
je to smutnější, když dochází k rozkrádání
rozkr
plotu pozemku,
kde se chovají zvířata.
Dvojici jsem chytil přímo při činu. Ti přislíbili, že vzniklou
škodu na plotu opraví, bohužel jsem se do dnešního dne
nedočkal.
Dále bez komentáře, fotografie mluví za vše.

8. prosince došlo k napadení a k pokousání psem dvou
nezletilých ve Studánkách. Z otevřených
otev
vrat
nemovitosti pana Stacha vyběhl
hl pes, který budí dlouhou
dobu oprávněné obavy mezi občany.
čany. O mnoha
stížnostech kolemjdoucích
emjdoucích jsem psala nedávno na
stránkách TM. Pes napadl zcela bezdůvodn
ůvodně dvě osoby,
které šly po cestě kolem.. Zachránil je útěk
útě do přilehlé
opuštěné zahrady, před níž pes nadále na své oběti
ob číhal
a jen rázný zásah dospělého
lého zahnal psa zp
zpět. Děti byly
odvezeny okamžitě k lékařskému ošetření.
ošet
Lékař
požadoval po postižených, aby si od majitele sehnali
sehnal
potvrzení, že pes je očkován
kován proti vzteklině…
vzteklině
Celá věcc byla nahlášena také policii, která útok
vyšetřovala. A protože komunikace s panem Stachem je
velmi problematická, byla policie požádána o spolupráci
při opatření příslušného potvrzení o očkování
čkování psa…
Obec vstoupí do kontaktu s advokátem ve věci
v
podání
žaloby na majitele psa, který svým nekonáním
nekonání ohrožuje
bezpečnost široké veřejnosti.
ejnosti. Nebylo to totiž poprvé, co
došlo k pokousání zmíněným psem.
Policie předala věc přestupkové
estupkové komisi v Kladně,
nicméně se domnívám, že by bylo na čase,
č
aby pan
Stach sestoupil ze svého pomyslného trůnu
tr
nedotknutelného drogisty, konečně si svoji haciendu
zabezpečil pořádným
ádným plotem, srovnal psa a s omluvou
odčinil to, co dětem
tem jeho podivný pes způ
způsobil.
mj

Za poškozené:
Jiří Kejkrt
Lenka Grundzová

Vlastnictví a jeho nedotknutelnost jsou nepochybně
nepochybn
relativními pojmy. Tato skutečnost
skute
ale nikoho
neopravňuje k tomu, aby vůči
vůč nim ztrácel respekt. Úcta
k vlastnictví je znakem vyspělé
vysp
společnosti. Mnoho
občanů však tuto základní morální složku chování
postrádá. Nabízí se řešení, pořádat
po
pro ně nějaké
osvětové
tové kurzy, kde by jim bylo vysv
vysvětleno, co se smí
a co ne. Dotační
ní tituly budou v příštím období nakloněny
vzdělávacím
lávacím iniciativám, možná bychom skutečně
skute
mohli
pro naše „spoluobčany“ něco
ěco ud
udělat.
Takže první lekce slušného chování v Třebichovicích:
1) Pokud je něco oploceno,
ploceno, znamená to, že se jedná o soukromý
majetek, na který nemohu sahat, neboť není můj. Patří komusi jinému
a ten si pomocí plotu svůj majetek označil, aby ostatním dal jasně
najevo nedotknutelnost svého vlastnictví.
2) Lesy v okolí obce, ač oploceny nejsou, patří také třetím osobám
a brát z nich dřevo bez svolení vlastníků, je nazýváno krádeží.
Nyní malá citace z lesního zákona:
„Každý
dý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat
tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící
klest.“
Všimněte si, prosím,, podtržených slov. S pilou, či se sekerou je vstup
do lesa zakázán.
Konec první lekce.

Úpravu koryta Knovízského potoka v Třebichovicích
provádí pro Povodí Vltavy, s. p. firma I. Kamenická stavební
a obchodní firma s.r.o. Od obce dostala povolení k užívání
komunikací, které ale po ukončení prací musí uvést do
původního stavu.
Foto L. Pečený

Předpokládám
edpokládám také, že způsobenou
způ
škodu napravíte.
Situaci budeme sledovat a nedojde-li
nedojde k nápravě, mají
postižení k dispozici institut přestupkové
p
komise
v Kladně, které může
že být celá vvěc postoupena. starostka
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POZVÁNKY
P ŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
24. prosince 2013 od 23:59
Kostel Nejsvětější Trojice, Smečno

J. Š. J. RYBA : Č ESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
27. prosince 2013 od 18:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
náměstí Starosty Pavla, Kladno

( PŘED ) S ILVESTR S E VOU A VAŠKEM
30. prosince 2013 od 15:00 do 21:00
ve společenském sále Zichoveckého pivovaru
Vstupné s místenkou 350 Kč

N OVOROČNÍ VÝSTUP
NA VINAŘICKOU HORKU
1. ledna 2014 od 10 hodin
Na place (proti dílně p. Peška) mají sraz všichni,
kteří se chtějí zúčastnit novoročního výstupu
na Vinařickou horku.

♥♣♠♦

T URNAJ V ŠIPKÁCH
18. ledna 2014 od 14:00
pohostinství Případov zve všechny nové
zájemce, přijďte si také zahrát!

N OVOROČNÍ TURNAJ V LÓŘE
25. ledna 2014 od 14:00
pohostinství Případov. 11. ročník.

STALO

PROSINEC

2013

SE

4. ADVENTNÍ ČAROVÁNÍ
Letošní 4. ročník vlastnoruční výroby adventního věnce proběl ve velice
komorním stylu. Přišly pouze čtyři účastnice a všechny z řad obecního úřadu.
Trochu nás mrzelo, že kromě paní A. Staré, která již není obyvatelkou naší
obce, si nikdo nepřišel s námi ani vypít po kalíšku. Je vidět, že lidé k sobě
začínají mít zase dál, neboť jim dělá problém se sejít a pořádně si popovídat,
prostě proti televizi nemáme šanci. Děkuji všem zúčastněným za krásné prožití
sobotního odpoledne a doufám, že příští rok nám tato tradice neumře a bude
v ní opět někdo pokračovat.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. prosince jsme všichni společně rozsvítili vánoční výzdobu u obecního úřadu.
Letos jsem si tuto akci moc neužila, neboť jsem pomáhala Františkovi Peškovi
a Martinovi Jakešovi starat se o Vaše mlsné jazýčky. Musím vyzdvihnout
umění Martina Jakeše, jakým zázračným způsobem uvařil letošní „svařák“.
Prostě neměl chybu, vypila jsem jen dva, na víc mi nezbyl čas. Chci poděkovat
celé rodině Dáši Jakešové, neboť letošní přípravy vánočního stromu si vzali na
svá bedra a zvládli to na víc, než jedna s hvězdičkou. Všem, kteří přišli, se akce
moc líbila, zase se všichni snažili ji oživit trochu jinak a myslím, že se to
opravdu povedlo. Každopádně tato akce má zatím jeden z největších úspěchů a
účastnilo se jí za období mé činnosti na OÚ nejvíce obyvatel naší obce. Přišli i
„přespolňáci“, kteří jsou součástí našich akcí již léta. Děkujeme všem, hlavně
paní starostce a OÚ, kteří akci vždy zaštiťují. Těším se na další rozsvěcení
stromu, které si už jen jako divák opravdu budu užívat společně s Vámi.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA OÚ
Chci také poděkovat všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě našeho OÚ.
Děkujeme moc, výzdoba je krásná, jednoduchá a líbivá. Slyšela jsem na ni jen
samé superlativy.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Letošní mikulášskou nadílku zajistili „naši mladí“, kteří se rozhodli, že udělají
opět klasickou obchůzku obcí. Všichni, kteří se přihlásili a tuto trojici si
objednali na návštěvu, sami vědí, že se již druhým rokem akce osvědčila.
Každopádně všichni hodní dostali něco sladkostí a ti zlobiví snad jen pokárání.
Mám pocit, že zatím si nikoho čerti neodnesli. Takže koukejte být všichni celý
rok hodní, ať si Vás nevezmou příští rok.

Kateřina Pečená
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA HRADĚ OKOŘI
Několik fotek z podařené akce TŘEBIVADLA z okořského nadělování můžete
vidět na adrese:

Otevírací doba v pohostinství

https://plus.google.com/photos/104096248679544191101/albums/5955144663818884577

PŘÍPADOV
24. 12.

14 až 17 hodin

TOČÍ SE MEDOVÉ PIVO
25. 12.

zavřeno

26. 12.

od 17 hodin

31. 12.

zavřeno

Každý rok počátkem ledna můžete v českých městech a vsích potkat na
tisíce charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou
lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích.
Z výtěžku sbírky poté CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA celoročně pomáhá
těm, kdo si sami pomoci nedokážou.

od 13 hodin

Z AČ N ĚT E S N ÁM I RO K 20 1 4 DO B RÝ M S KU T KEM !

1.

1.

Hezké Vánoce a velkou žízeň v roce 2014
přejí Pavla a Martin

INZERCE
Daruji sjezdové carvingové lyže včetně
vázání a bot a levně prodám dvoje
běžkové lyže včetně vázání – tyto téměř
nové. Gomolová, 728 553 108.

I u nás vždy o sobotách a nedělích v lednu přivítáme malé koledníky.
Setkali jste se s nimi již v roce loňském a na Vaše dveře si dovolí
zaklepat i letos. Zájemci – malí koledníci – se mohou hlásit přímo na OÚ
nebo mailem na info@trebichovice.cz, popř. přímo u pí Kateřiny Iblové,
která si tímto dovoluje vyzvat i Vás, dospělé, zda byste neměli zájem
pomoci při doprovodu dětských skupinek. Pro děti to byl vloni velký
zážitek a jejich radost z koled byla nakažlivá. Rádi bychom Vás
požádali, abyste na děti mysleli s nějakou malou koledou. Ať mají
nějakou motivaci a nejen ty, co budou chodit v lednu, ale i ty dorůstající.
Pak se z toho teprve může stát tradice. Děkujeme Vám!
mj + ki
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2013

Rozlévaly se teplé nápoje z vývařovny „U Jakešů“,
kde bylo také k mání cukroví z dílny švermovské
cukrářky paní Marie Fiškové.
Živé ovečky v aranžmá místa, kde spatřil světlo světa ten,
jehož příchod si celý křesťanský svět rok co rok
připomíná, podtrhly atmosféru okamžiku. Za jejich
zapůjčení děkujeme panu Nobilisovi, za nádherný Betlém
Martinovi Jakešovi a Fandovi Peškovi, jakožto za
veškerou výpomoc s celou akcí.

Vánoční soutěž pro děti nastartovala Petra Uharček
svým příspěvkem do měsíčníku.
Paní starostka vyhlásila soutěž o nejlepší dětské
vlastnoručně vyrobené přání pro obecní úřad.
Pro vítěze soutěže byly připraveny krásné plyšové ovečky.
Přesně takové, jaké hřály Ježíška v Betlémě…
Škoda jen, že rodiče soutěž přehlédli a řada dětí o ní
nevěděla. Ty oči byly tak smutné….

Soutěžících bylo celkem pět a ovečky si odnášeli všichni,
kteří se vánoční soutěže účastnili.
FOTO made in Klubko 55 Milana Petriščáka, jemuž patří dík za fotky pro jeho novou domovskou obec. A též za publicitu v Kladenkách, na jejichž stránkách Třebichovice obletěly svět…

Letošní vítání adventu bylo jako vždy velmi příjemným
setkáním obyvatel obce.

Ta největší z nich, a tedy první místo, patřila Vojtíškovi
Iblovi, Kristýnka s Rozárkou a sestry Lučanovy byly
dalšími účastníky soutěže.

Všechny děti dostaly také adventní kalendář, aby mohly
snáze odpočítávat čas do Štědrého večera.

Účast byla hojná a potěšila. Je fajn, že jste přišli, díky.

Závěrem zazněly koledy. Advent mohl začít…

Markéta Jehličková
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GURMÁN
Ten nejkrásnější měsíc v roce je tu – Vánoce a oslava příchodu
nového roku, Silvestr. Měsíc, který má snad každý z nás rád.
Nakupujeme a dostáváme dárky a oddáváme se dobrému jídlu a pití!
Konec roku je ve znamení dobrého jídla, někdy také „obžerství“☺,
kdy každá rodina vyrábí všemožné chuťovky, které potom pojídá ať
už na party nebo jen tak u televize. Druhý den je nám pak těžko,
přetěžko. A tak bych vám ráda představila chuťovky, které nejsou až
takovou kalorickou bombou.

R E C E P T

N o:

7

SÝROVÉ TYČINKY
1 balíček listového těsta
1 vejce, lehce našlehané
50 g jemně nastrouhaného
tvrdého sýra (např. gouda)
50 g jemně nastrouhaného
parmazánu
Listové těsto rozválejte, potřete vejcem a posypte sýry. Plát pak
v půli překlopte a pevně přimáčkněte. Poté ho vyválejte na tloušťku
cca 0,5 cm. Z těsta vykrájejte proužky široké asi 1 cm. Každý šestkrát
až osmkrát zakruťte a položte na plech s pečicím papírem. Pečeme
na 200 °C 10 – 15min., tj. dozlatova.
R E C E P T

N o:

8

KANAPKY S PARMAZÁNEM
A SUŠENÝMI RAJČATY
sklenička sušených rajčat
5 bílých sezamových rohlíků (tj. cca 35 ks)
a nebo 3 střední francouzské bagety
1 sklenička pesta
hobliny parmazánu
Sušená rajčata vyjměte z nálevu a nechte okapat, pak je pokrájejte
nadrobno. Rohlíky nebo bagety nakrájejte na kolečka, zlehka
prohřejte v troubě (3 – 5 min. při 180 °C) a poté ihned potírejte
pestem. Ozdobte rajčaty a parmazánem.
Pokud si chcete bazalkové/petrželové pesto vyrobit doma, je to
úplně jednoduché:
2 hrsti čerstvých bazalkových/petrželových lístků, 100 ml
panenského olivového oleje, 4 lžíce strouhaného parmazánu,
1 stroužek česneku, 1 lžíce piniových oříšků, špetka soli.
Všechny suroviny kromě oleje rozmixujeme tyčovým mixerem. Olej
přiléváme pomalu při mixování, až hmota získá krémovou
konzistenci. Pokud pesto kupujete, dbejte na to, aby obsažený olej
byl olivový a ne slunečnicový!
R E C E P T

N o:

9

KANAPKY S LOSOSEM
1 balení kulatých slaných sušenek (cca 40 ks)
1 balení (100 – 200g) uzeného lososa
(nebo tresky a la losos)
svazek čerstvého kopru
1 kelímek zakysané smetany

2013

ZVEME VÁS
DO KNIHOVNY
Čt e ní p o d s tr o me če k

Autobus sebevrahů
Arto Paasilinna
Chmury, truchlivost a bezedná
apatie jsou největšími nepřáteli
Finů. Nad nešťastným národem se
vznáší těžkomyslnost, která za tisíce
let ovládla svou mocí všechny Finy,
a proto je duše tohoto národa
zachmuřená a vážná. Smutek svírá
Finy tak pevně, že mnozí jedinou spásu před depresí
spatřují ve smrti. Černá mysl je hrozivější nepřítel než
Sovětský svaz. Finové jsou však národ bojovníků. Jen
tak se nevzdávají!
Kniha oblíbeného finského spisovatele vypráví o
skupině nešťastných Finů a Finek, kteří už od života
nic dobrého nečekají a rozhodnou se spáchat
hromadnou sebevraždu. Luxusním autobusem se vydají
až na nejsevernější mys Evropy, kde se chtějí vrhnout
do vln Ledového oceánu. V rozhodujícím okamžiku se
ale ukáže, že mnoha sebevrahům se vlastně umřít
nechce. Neustále sebevraždu odkládají a po mnoha
dobrodružstvích nakonec doputují až na nejjižnější mys
Evropy….
Ve vážnější rovině můžeme Paasilinnovu knihu číst
jako svéráznou oslavu života – se smrtí si zahrávat
můžeme, ale se životem ne.
A vy se při čtení pobavíte, na to vemte jed!

PROSINEC
Prosinec je měsícem velmi rozporuplným z
hlediska historických vlivů na pojetí tohoto měsíce.
Pro naše dávné předky úzce spojené s přírodou je
obdobím stejného temna, jako listopad, navíc notně
mrazivějšího temna, zimní slunovrat přímo patrný
ještě není, to až v lednu.
Hibernace, zřejmě tohoto pojmu by použil odborník
v biologii, jak nejlépe prosinec strávit.
Jiného názoru již byli křesťané, kteří prosinci dali
osud nejkrásnějšího měsíce v roce.
Moderní komerce z něj zase žel často udělá
nejstresovější měsíc v roce.

Na sušenky naklaďte lososa, na něj naneste trochu zakysané
smetany, kterou posypte nasekaným koprem.
A teď už vám popřeji KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ
A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE a DOBROU CHUŤ!
GURMÁNŮM ZDAR!

PROSINEC

Petra Uharček

V nejstarších českých kalendářích a Bibli kralické
se prosinec psal jako “prasinec”, proto opatrně
hlavně v závěru měsíce!!!
Martin Antušák
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TŘEBICHOVICKÝ ŠIKULA
Milé děti a rodiče,
už se jen párkrát vyspíte a přiletí Ježíšek. Jestlipak jste mu napsali dopis s přáním, jaké dárky byste rády dostaly pod stromeček?
A co stromeček? Kdy ho u vás doma zdobíte? Je to pár dní před nebo až o Štědrém dnu?
Právě zdobení stromečku se bude totiž týkat dnešní Šikula. Vyrobíme si dvě vánoční ozdoby – vločku a hvězdičku, aby ten váš
stromeček měl ty nejoriginálnější ozdoby.

VÁNOČNÍ VLOČKA

3. Horní hrany kolíčku zbrousíme do hladka
smirkovým papírem, aby lepidlo dobře drželo.

1. K výrobě vločky budeme potřebovat 6
dřevěných kolíčků, lepidlo (kanagon +
vteřinové lepidlo nebo jen LEPICÍ PISTOLI),
nůžky, smirkový papír a šňůrku na pověšení.

2. Kolíčky rozmotujeme, tj. odstraníme z nich
drátek. Obě části kolíčku obrátíme proti sobě
a lepidlem (kanagon) slepíme. Takto to
uděláme se všemi 6 kolíčky.

4. Nakonec všechny takto slepené kolíčky
slepíme (vteřinové lepidlo/ pistole) bočními
hranami špičky každého kolíčku k sobě do
hvězdičky. (Lepší je slepovat kolíčky po
dvojicích a pak jednotlivé dvojice slepit k sobě.)

5. Dírkou libovolného kolíčku provlečeme
barevnou stužku pro zavěšení a vločka je
hotová. Vločky můžete i růnobarevně nabarvit
nebo dokreslit. Já použila bílou temperu.

1. Na výrobu papírové hvězdičky potřebujeme
libovolně barevný papír o velikosti A5, lepidlo,
šňůrku na zavěšení, pravítko, tužku a nůžky.

2. A5 papír (148 × 210 mm) přestřihneme
napůl a obě poloviny složíme „do harmoniky“
a přeložíme je v půlce.

VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA

3. Harmoniky k sobě přiložíme a uprostřed,
v místě přehybu je svážeme šňůrkou.

4. Nakonec slepíme všechny volné hrany k sobě až vznikne hvězdička.
.

Doufám, že se vám ozdoby povedly a teď už vám přeji KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A V NOVÉM ROCE JEN SAMOU POHODU A SPLNĚNÍ VŠECH VAŠICH PŘÁNÍ. Petra
Stránku připravila Petra Uharček a v barevném provedení je k dispozici v TM na webu

