2021
ŘÍJEN
ČÍSLO

10

ROČNÍK XX

PODZIMNÍ

BURZA
od 5 Kč za kus
v sobotu a v neděli

13. a 14. listopadu
20. a 21. listopadu
od 9 do 14
ve velkém sále
ve Třebichovicích
Dále otevřeno po dohodě
s pí Hofmanovou 792 318 788

1. listopadu

OZNÁMENÍ
OÚ Třebichovice
V souladu s Obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2016,
o nočním klidu,
ve dnech konání

Posvícenské zábavy
30. 10. 2021
se doba nočního klidu
v noci následující
po konání akce

od 9 hodin

31. 10. 2021
vymezuje od 2. do 6. hodin.

Uzávěrka tohoto čísla: 18. října 2021
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)
I. Komárková (Ikom)

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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INFORMACE Z OÚ

▼▼▼▼▼▼▼▼

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky hlasování za obec Třebichovice

STOČNÉ

Z celkového počtu 469 oprávněných voličů přišlo k volbám 315 voličů,
tj. 67,16 %. Celostátní účast činila 65,43 %. Jeden hlas byl neplatný.

Dne 30. 9. 2021 uplynul termín
pro druhou splátku stočného.

Na voličský průkaz u nás volili 4 občané, kteří nemají trvalé bydliště
v naší obci. Zpestřením pátečního odpoledne byla (volební) návštěva
první dámy České republiky paní Ivany Zemanové. Dle sdělení
volební komise to paní prezidentové moc slušelo a my doufáme, že to
nebylo naposledy, kdy se u nás zastavila tak vzácná návštěva...
Strana
pořadí

název

celkem

v%

ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

100
64

31,84
20,38

3
4

PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Svoboda a př. demokracie (SPD)

41
33

13,05
10,5

5
6

PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Komunistická str.Čech a Moravy

24
15

7,64
4,77

7
8

Trikolora Svobodní Soukromníci
Česká str.sociálně demokrat.

10
9

3,18
2,86

9
10

Švýcarská demokracie
Aliance pro budoucnost

4
4

1,27
1,27

11
12

Koruna Česká (monarch.strana)
Strana zelených

3
2

0,95
0,63

13
14

Hnutí Prameny
VOLNÝ blok

2
1

0,63
0,31

15
16

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Otevřeme ČR normálnímu životu

1
1

0,31
0,31

17
18

SENIOŘI 21
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0
0

0
0

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 8. listopadu 2021 od 18.15
hodin v malém salonku
Program zasedání:
2.
3.
4.

5.

6.
7.

uhradí každý uživatel

do 30. 9. 2021

Platné hlasy

1
2

1.

731

korun vč. 10% DPH

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření 10/2021
Bezúplatný převod části pozemku od KSÚS
Obecně závazná vyhláška obce o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
1/2021
Obecně závazná vyhláška obce o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci (se základem poplatku podle
kapacity soustřeďovacích prostředků na
odpad) 2/2021
Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého
hmotného majetku
Různé

ZAPOMNĚLI JSTE?
Splátku lze uhradit v hotovosti v pokladně OÚ

pondělí

8 – 13

18 – 20

středa

8 – 13

15 – 17

nebo bezhotovostním převodem
na účet Svazku obcí TSH:
č. účtu 107-425040227/0100
s uvedením identifikace poplatníka do poznámky
(jméno, adresa).
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OZNAM o omezení provozu na silnici II/118
z důvodů výstavby chodníku ke hřbitovu
Ve dnech od 19. 10. do 5. 11. 2021 je povolena částečná uzavírka
na sil. II/118 - úsek silnice mimo zastavěné území obce Třebichovice
(u hřbitova) z důvodu stavebních prací a zajištění manipulačního
prostoru a odstupu od místa stavby.
Společnost Klika & Dvořák, s.r.o., se sídlem Kladno, Pavlisova 2250
zde bude provádět stavební práce při dostavbě chodníku od místní
ulice „Studánky“ ke hřbitovu.
Provoz bude úsekově omezen v době provádění prací; mimo dobu
provádění prací bude opatření pouze v rozsahu zajištění bezpečnosti
provozu, označení pracovního místa a případně nezbytných
souvisejících činností.
.
Prosíme občany o opatrnost při
cestě na hřbitov.
Zároveň se omlouváme za
komplikace, že právě v době
„předdušičkové“
zahajujeme
stavbu u hřbitova. Nicméně
situace na stavebním trhu je
v posledním roce celkem
komplikovaná a my doufáme, že
na den Památky zesnulých bude
chodník již zpřístupněn.
mj

ŘÍJEN 2021

Srdečné blahopřání k narozeninám
naší nejstarší občance
paní Růžence Hummlové
k jejím krásným 95. narozeninám

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a ať je pořád při síle a veselá, jako doposud!
OÚ Třebichovice

OZNAM o uzavírce na silnici III/23641
mezi Třebichovicemi a Smečnem
z důvodů opravy povrchu silnice
- úplná uzavírka
Ve dnech od 27. 10. do 8. 11. 2021 bude zcela uzavřena silnice
III/23641 mezi Třebichovicemi a Smečnem z důvodů opravy povrchu
silnice.
Práce bude provádět společnost
AVE Kladno s.r.o.
Odpovědná osoba:
pan Adolf Titlbach, tel: 739 956 809
Objízdná trasa povede ze Smečna
přes obec Svinařov a Libušín.
Tato trasa bude obousměrná
pro veškerý provoz.

Stavba společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Třebichovice č. parc. 181/2, příp. NN, IP-12-6018383
a to v termínu 11. 10. - 22. 10. 2021.
Stavbou budou zasaženy pozemky parc. č. 804/1, 180/1 a 181/14
(od poslední zástavby směr cesta na Rovina).

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
z Třebichovic do Sak
PRO DĚTI
V DOPROVODU
RODIČŮ
startujeme

17. 11. v 17 hodin
před Jednotou COOP
Lampiony, teplé oblečení
s reflexními prvky
a dobrou náladu sebou!
V areálu vodárny na nás čeká
malé občerstvení - ohýnek
a buřtíky!
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Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel
Bedřich Neumann a československá armáda
Přijměte pozvánku na další ročník historické konference, která se uskuteční
v sobotu 6. listopadu v aule gymnázia V. Beneše Třebízského ve Slaném. Na
programu odpoledního bloku je přednáška věnovaná třebichovickému
rodáku Bedřichu Neumannovi. Přednášející Mgr. et Mgr. Zdenko
Maršálek, Ph.D. se zabývá především historií vojenství Československa
a zemí střední Evropy v letech 1918–1945. Napsal řadu knih, publikuje
články, často je i hostem rozhlasových pořadů.
Ze záznamů matriční knihy pcherské farnosti (strana 49) se dozvídáme, že se
dne 3. dubna 1891 narodil za asistence porodní báby Anny Černé z Humen otci
Karlu Naimanovi, mlynáři ve Třebichovicích č. p. 16 a jeho ženě Bohumile syn
Bedřich. Dále je zde poznámka, že byl oddán ve Slaném dne 20. 10. 1914
(23 let) se slečnou Gabrielou Srpovou ze Slaného.
V letech 1916 až 1918 sloužil v československých legiích v Rusku, kde dosáhl
hodnosti majora. Po návratu do vlasti vstoupil do čs. armády, 1933 byl povýšen
do první generálské hodnosti brigádního generála.
V březnu 1939, hned od začátku německé okupace stál u zrodu vojenské
odbojové organizace Obrana národa.
Počátkem roku 1940 emigroval do Francie, kde vykonával funkci hlavního
velitele československého pozemního vojska a později velitele 1. pěší divize.
Po pádu Francie odešel do Velké Británie, kde byl v roce 1943 ustanoven
náčelníkem štábu pro vybudování čs. branné moci, v roce 1945 byl povýšen do
hodnosti divizního generála...
Po únorovém převratu v roce 1948 byl již 4. března odeslán na dovolenou,
a 1. června přeložen do výslužby. Téhož léta pak podruhé emigroval do Velké
Británie. V nepřítomnosti byl degradován na vojína v záloze a byla mu odebrána
veškerá vyznamenání...
Po odchodu do druhého exilu v Londýně provozoval penzion. V něm také, ve
spolupráci se zpravodajskou skupinou „Measure“ Czechoslovak Intelligence
Office plk. gšt. Procházky, ubytovával agenty před jejich vysláním do komunisty
ovládaného Československa.
Po listopadu 1989 mu byla posmrtně navrácena jeho hodnost. Za zásluhy udělil
prezident Václav Havel 28. října 1997 diviznímu generálu Bedřichu
Neumannovi Řád Bílého lva III. třídy vojenské skupiny in memoriam. Web a mj

► ADVENT 2021 ◄
Již v sobotu 27. listopadu se můžete těšit
na rozsvícení našeho stromu.

HLEDÁME DĚTI, KTERÉ BY SI RÁDY
ZAZPÍVALY KOLEDY
KLUCI A HOLKY, kteří si chtějí zazpívat s našimi ochotníky koledy, nechť se
přihlásí komukoli z Třebivadla nebo přímo na OÚ (312 672 216).
Součástí letošního adventu je přislíbené divadelní představení pod širým
nebem o narození Ježíška. A právě koledy v podání ochotníků a dětí by měly
být tím hlavním lákadlem, kterému neodoláte. Chybět nebude svařák,
cukroví, vánočky, ... a skvělá nálada, která tuto akci vždy provází. Blíže
v listopadovém TM.
mj

Povinná nebo doporučená četba
pro žáky a studenty

SOBOTA 6. 11.

Sháníte doporučenou či povinnou
četbu? Možná, že najdete potřebnou
knihu právě u nás. Jukněte do Knihovny
Třebichovice on-line.
Stačí zadat adresu:
https://trebichovice-katalog.kkckl.cz//.
Zaregistrovat se můžete při první
návštěvě knihovny. Pokud se stanete
čtenáři naší knihovny, můžete si
potřebné knihy objednat on-line. Ikom

SOBOTA 13. listopadu

