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ROČNÍK XXI

POPLATKY
ZA
PSY

Poplatek činí 100 Kč za psa na rok,
za druhého a dalšího psa 150 Kč/rok.
Za psy, jejichž držitelem je osoba
starší 65 let, 100 Kč/rok.
Poplatek za psa je splatný
k 31. 3. 2022.
Osobně lze hradit v pondělí a ve středu
v pokladních hodinách v pokladně OÚ.
Poplatky lze hradit také
bezhotovostně!

Číslo účtu: 7525141/0100
Do poznámky uvedete

PES / číslo popisné / jméno
např: pan Čech, kterému je 66 let má 2 psy,
bydlí v Třebi č.p. 24, zaplatí 200 Kč
a do poznámky napíše: PES / T24 / Čech.

Uzávěrka tohoto čísla: 15. března 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)
K. Pečená, L. Veliká, Spolek Třebichovice

Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 11.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 11.00
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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INFORMACE Z OÚ

POZVÁNKA
na veřejné zasedání
zastupitelstva
v pondělí 2. května 2022
od 18.15 hodin v malém salonku
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání

2.

Rozpočtové opatření č. 2/2022

3.

Schválení příspěvku na činnost obecně
prospěšné společnosti Přemyslovské
střední Čechy

4.

Pronájem pohostinství

5.

Smlouva o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti

6.

Různé

BŘEZEN

2022

INFORMACE PRO OBČANY

▼▼▼▼▼▼▼▼

VÝBĚR STOČNÉHO
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí
středa
pondělí
středa

21. 3.
23. 3.
28. 3.
30. 3.

8 – 13

18 – 20

8 – 13

15 – 17

8 – 13

18 – 20

8 – 13

15 – 17

Platby v hotovosti lze provádět jen
v uvedených dnech a hodinách.
V případě úhrady bezhotovostním převodem posílejte platby
na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100
s uvedením identifikace poplatníka do poznámky (číslo
avíza).

▼▼▼▼▼▼▼▼

Cena pro každého uživatele veřejné kanalizace
činí 1500 Kč/osoba/rok

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, o nočním klidu, ve
dnech konání Jarního plesu 26. 3. 2022 se doba nočního klidu v noci
následující po konání akce 27. 3. 2022 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

MOŽNOST ÚHRADY VE SPLÁTKÁCH

750
750

korun vč. 10% DPH
uhradí každý uživatel

do 31. 3. 2022
a do

do 30. 9. 2022

NEBO JEDNORÁZOVĚ

1500

korun vč. 10% DPH
uhradí každý uživatel

do 31. 3. 2022

Úhrada za stočné v roce 2022 bude probíhat opět
na základě Avíza k úhradě, které bude vystaveno Svazkem
obcí TSH a do poštovních schránek či emailů doručeno vždy
počátkem března a září.
C H C E T E

D O S T Á V A T

A VÍZ O K Ú H RA D Ě
DO V A ŠÍ M AIL OV É SC H R ÁN K Y?

▼▼▼▼▼▼▼▼
Napište si o něj na: sotsh@seznam.cz
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OZNÁMENÍ

OLŠINKA KVETE.

o záměru obce pronajmout místní pohostinství

JARO JE TADY!

Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejňuje obec Třebichovice záměr
pronajmout prostory místního pohostinství
v sousedství budovy obecního úřadu na adrese Třebichovice 89.

Informace o podmínkách pronájmu:
Doba pronájmu: od 1. 7. 2022
Předmětem pronájmu není společenský sál. Ve smlouvě o nájmu
budou stanoveny podmínky za jeho jednorázový pronájem.
Energie: Nájemce hradí veškeré spotřebované energie (vodné, stočné,
elektřina, plyn) dle skutečné spotřeby na základě smluv s dodavateli,
které sám uzavře.
Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené „Pronájem
pohostinství Třebichovice 2022 - neotvírat“.
Nabídka musí obsahovat:
• identifikaci zájemce
• nabídnutou cenu v Kč za měsíc pronájmu
• stručný popis podnikatelského záměru včetně uvedení provozní
doby
• kopie oprávnění podnikání v oboru (ŽO k provozování hostinské
činnosti, ŽO k prodeji lihovin)
• potvrzení o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů)
• potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušným finančním úřadem*
• potvrzení o bezdlužnosti vydané OSSZ*
• potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušnou zdravotní pojišťovnou*
• nabídka bude v českém jazyce v jednom vyhotovení
Pozn.: *Veškerá potvrzení o bezdlužnosti lze pro potřeby nabídky doložit
čestným prohlášením s tím, že vítězný uchazeč předloží před podpisem
nájemní smlouvy originály potvrzení příslušných úřadů.

Pronajímatel předpokládá, že nový nájemce zabezpečí plynulý
přechod nájmu tak, aby k případné výluce provozovny došlo pouze na
dobu nezbytně nutnou.
Další informace poskytneme v kanceláři OÚ Třebichovice v úředních
hodinách osobně nebo na tel. 312 672 216, nebo prostřednictvím emailu obectrebichovice@seznam.cz
Prohlídka pohostinství je možná po předchozí dohodě se současným
nájemcem.
Termín a místo pro předkládání nabídek:
Budou posuzovány kompletní nabídky doručené na Obecní úřad
Třebichovice č.p. 89, 273 06 Libušín prostřednictvím České pošty, nebo
osobně nejpozději do pátku 29. dubna 2022 do 12:00 hod.
Projednání tohoto pronájmu se uskuteční na zasedání Zastupitelstva
obce Třebichovice, které se bude konat v květnu 2022.

2022
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VE ČTVRTEK 7. DUBNA NEZAPOMEŇTE PŘED DŮM
PŘISTAVIT BIOPOPELNICI!

ZAČÍNÁ LETOŠNÍ SVOZ BIOODPADU!

BŘEZEN

2022

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
V ROCE 2022

7.4.
21.4.
5.5.
19.5.
2.6.
16.6.
30.6.
14.7.
28.7.
11.8.
25.8.
8.9.
22.9.
6.10.
20.10.

SVOZ KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN VE ČTVRTEKK

STRANA

Od 1. března 2022 mohou zájemci o svoz bioodpadu ze svých domácností hradit
poplatek za BIOODPAD.
V hotovosti v pokladních hodinách v pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č. účtu obce
Třebichovice 7525141/0100. Do poznámky uveďte BIO / číslo popisné / jméno.
Známku pak lze vyzvednout v pokladně OÚ.

Výše poplatku za BIOODPAD
Malá 140 l popelnice

1 050 Kč

Velká 240 l popelnice

1 800 Kč

STRANA
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Místní Den Žen 2022
Letošní oslava MDŽ se v očích třebichovických opravdu
nevydařila. Záměrem bylo poskytnout azyl ženám ze
Svinařova, které „bohužel“ mají spoustu elánu do pořádání
zábavy pro své lidičky, ale nemají kde. V naší obci na
takovou zábavu nejsme připraveni, což jsem se snažila
celou dobu všem přítomným vysvětlit. Veškeré info o
průběhu akce bylo předem avizováno a kdo nikdy nic pro
lidi neudělal, těžko mu cokoli vysvětlovat. Už jen to, kolik
dorazilo žen ze Svinařova, které se chtějí společně bavit, je
známkou toho, že když se chce, vše jde. Naše ženy bohužel
mají kde, ale stačí jim židle, stůl a sklenička. O hudbě se
nebudu ani vyjadřovat, protože, co já vím, spousta starších
ročníků od nás z vesnice na MDŽ přestala chodit, právě
proto, že ta jejich hudba se dnes na akcích v podstatě
nehraje. Chci poděkovat všem, kteří, jako správní dospěláci
tuto v očích ostatních trapnou zábavu ustáli a věděli, že si ji
prostě příště doladí dle svého. Děkuji všem ženám ze
Svinařova, které se snažily a připravily pro nás, jak
vystoupení, tak tombolu. Všechno špatné je ale vždy
k něčemu dobré. Díky netolerantnímu přijetí této akce,
budeme mít v příštím roce zřejmě v hospůdce PŘÍPADOV
oslavy MDŽ dvě. Každopádně také děkuji všem ženám,
kterým se průběh akce nelíbil, že jsem konečně pochopila,
proč nám začali říkat přípaďáci. Jo a dámy, až se Vaše dítka
budou vztekat, když jim nedáte lízátko, nebo hračku
a možná Vás v tu chvíli budou nenávidět, vzpomeňte si na
letošní oslavu MDŽ a možná, budete mít na věc jiný náhled.
Já osobně se těším, že si to příští rok užiju dvakrát. Všem
přeji hlavně pevné zdraví, protože to je v životě to
nejdůležitější. Vaše přímo upřímná vypečená Kačena
Pečená
Děkuji Kačce za příspěvek, protože kdyby ho nenapsala,
musela bych sama několika řádky, pro které bych jen těžko
hledala slušná slova, vyjádřit své znechucení nad chováním
některých …. Už dlouho jsem nezažila takový pocit trapnosti.
Děvčata, fakt Případov! Tak snad, jen aby bylo ještě kde slavit
a aby se taky našel někdo, kdo ty akce vymyslí, připraví,
nachystá, ustojí, uklidí a taky zaplatí. Dominice a Kačce
děkuji za čas, který akci věnovaly. Milanovi za fotky. Pánům
za květiny. Starostka

Foto Milan Petriščák.
Další fotky naleznete na
webových stránkách obce
ve fotoalbu.
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