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V lednovém zpravodaji jste si mohli přečíst o mezinárodním výzkumu dospělých ve
věku 16–65 let, který probíhá také v naší obci Třebichovice a Saky. Během měsíce
března Vás navštěvuje tazatelka společnosti SC&C slečna Jitka Hošťálková
a nabízí Vám účast ve výzkumu. Jedná se cirka o 2 hodiny Vašeho času a po
dokončení rozhovoru budete odměněni částkou 500 Kč.
Dotazování probíhá buď u Vás doma, nebo se se slečnou tazatelkou můžete
domluvit a využít prostor místní knihovny, kde v příjemném prostředí můžete
svými odpověďmi na jednoduché otázky pomoci při zjišťování dovedností, jež lidé
uplatňují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů
a technologií), na jejich pracovní zkušenosti a vzdělávání.
Proto prosíme všechny oslovené, aby účast ve výzkumu neodmítali a pomohli
se nám dozvědět více o znalostech a dovednostech občanů ČR, aby bylo
možné získané informace porovnat s informacemi dalších zúčastněných zemí
a využít je jako podklad pro rozhodování v oblasti vzdělávací a sociální
politiky. Další informace o výzkumu jsou uvedeny na stránce www.piaac.cz.
Výzkum v obci probíhá s vědomím a za podpory OÚ Třebichovice.

Obec obdržela výzvu k účasti při akci Hodina Země,
která v celosvětovém měřítku zahalí svět do tmy
poslední březnový den v čase od 20:30 do 21:30.
Pro obec to znamená vypnout v tomto termínu
veřejné osvětlení.
Občané, kteří byli přítomni poslednímu veřejnému
zasedání, projevili zájem o účast na této akci. OÚ
sice přislíbil, že se akce účastní, ale po delší diskuzi
nakonec od tohoto záměru ustoupil, neboť
bezpečnost nás všech je nám nade vše.
Nicméně každý z Vás může věnovat tentýž den
alespoň jednu hodinu planetě Zemi v dopoledních
hodinách, kdy bude probíhat tradiční jarní úklid
obce. Začínáme v 9 hodin ráno před Jednotou.
V pátek 30. a v sobotu 31. března bude také
k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad ve
dvoře obecního úřadu a u kapličky v Sakách.
Bližší info uvnitř čísla ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

MDŽ má být oslavou všech žen
– už proto, že zkrátka jsou ...
K mezinárodnímu dni všech
žen a dívek Vám, milé dámy
a dívky, přeje pánská část
obecního úřadu vše nejlepší.
Dámská část pak zve na
oslavu MDŽ v sobotu
10. března do místního
pohostinství.
PS.: … úctu a uznání, lásku a porozumění můžete, pánové,
vyjadřovat svým ženám během celého roku…
Uzávěrka tohoto čísla: 8. března 2012
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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INFORMACE Z OÚ

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 19. března 2012 od 18.15 hodin
v kanceláři OÚ
Program zasedání:
1.

Rozpočtové opatření č. 1/2012

Oznámení
Středočeských vodáren, a.s.,

O OMEZENÍ DODÁVKY VODY
v obci Třebichovice
DNE 21. BŘEZNA 2012
V TERMÍNU OD 7:00 DO 15:00.

V pondělí 19. března se v kanceláři OÚ uskuteční druhé
veřejné zasedání zastupitelstva, kde jediným bodem programu
bude schválení předloženého rozpočtového opatření č. 1 roku
2012. Jedná se o přesun financí z jednotlivých položek
schváleného rozpočtu do položek jiných.

z důvodů provádění plánovaných
oprav.

USNESENÍ Z ASTUPI TELSTV A Z VEŘEJNÉHO Z ASED ÁNÍ KON ANÉHO DNE 13. 2. 2012
USNESENÍ č. 3/1VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje předložený účetní odpisový plán na rok 2012. Obec
Třebichovice bude majetek odepisovat dle předloženého účetního odpisového
plánu čtvrtletně.
USNESENÍ č. 4/1VZ/2012:
a) ZO Třebichovice v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona schvaluje
způsob pořizování změny č. 2 územního plánu a to postupem podle § 6 odst. 1.
písm. c) stavebního zákona.
b) ZO Třebichovice určuje dle požadavků stav. zákona pro toto volební období
pana Lukáše Horu jako zastupitele, který bude spolupracovat při pořízení změn
územního plánu s Úřadem architektury a územního plánování Magistrátu města
Kladna.
USNESENÍ č. 5/1VZ/2012:
Usnesení zastupitelstva obce Třebichovice o pořízení změny č. 3 ÚP
- ZO Třebichovice na návrh společnosti RP Real, s.r.o., Lipová 472/10, 120 00
Praha 2, IČ 27229858, která má vlastnická práva k pozemkům na území
obce, rozhodlo ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o pořízení změny č. 3 územního plánu Třebichovice,
spočívající v prověření možnosti vymezení částí pozemků parc.č. 1178, 881
a 509/2 jako plochy pro bydlení, krátkodobé ubytování, školící, rekreační a
kulturní aktivity.
- Vzhledem k tomu, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou
navrhovatele, ZO Třebichovice, ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006
Sb., rozhodlo, že pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů na její
zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.
- ZO Třebichovice v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona
schvaluje způsob pořizování změny č. 3 územního plánu Třebichovice
postupem podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
- Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě smlouvy
s fyzickou osobou Ing. Petrem Topinkou, Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05
Smečno, IČ 46431276 (§ 24 stavebního zákona).
- Projektantem změny bude Ing. arch. Jitka Mejsnarová, autorizovaný
architekt, ČKA 00985, Krajníkova 113/12, 252 29 Dobřichovice, IČ
47002816. Smlouvu na projekční práce uzavře s projektantkou navrhovatel,
tj. společnost RP Real, s.r.o.
- ZO Třebichovice rozhodlo, že ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) je určeným zastupitelem pro
zpracování a pořízení změny č. 3 územního plánu Třebichovice pan Lukáš
Hora, zastupitel.
- ZO Třebichovice schvaluje mandátní smlouvu s Ing. Petrem Topinkou na
zajištění územně plánovací činnosti při pořizování změny.
- ZO Třebichovice schvaluje dohodu o financování změny č. 3 ÚP se
společnosti RP Real, s.r.o., Lipová 472/10, 120 00 Praha 2, IČ 27229858,
jako navrhovatelem změny.

USNESENÍ č. 6/1VZ/2012:

ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2012
ve výši 37,50 Kč/m3.
ZO Třebichovice schvaluje dotaci stočného pro občany
s trvalým pobytem v obci ve výši 20 %. Celková částka
stočného činí 1350 Kč/osobu/rok. Cena po poskytnuté
dotaci za osobu trvale hlášenou v obci činí 1080
Kč/osobu/rok, dotace obce činí 270 Kč/osobu/rok.
Dotace se netýká občanů s trvalým pobytem mimo
obec a podnikatelských subjektů.
ZO Třebichovice schvaluje podmínku pro poskytnutí
dotace: Dotace na stočné ve výši 20 % bude
poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obci
nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.
Poslední termín, kdy je možno uhradit veškeré dlužné
částky se stanovuje ke dni 29. 2. 2012.
USNESENÍ č. 7/1VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve
výši 147 150,00 Kč splatný do konce února 2012 na účet svazku.
USNESENÍ č. 8/1VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje Dohodu o úhradě části nákladů na provoz
ČOV Třebichovice za rok 2011 mezi Obcí Třebichovice a Obcí Svinařov.
USNESENÍ č. 9/1VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje finanční příspěvek pro obecně prospěšnou
společnost Přemyslovské střední Čechy se sídlem Wilsonova 599, 274
01 Slaný, IČ 24828815 ve výši 1000 Kč pro rok 2012.
USNESENÍ č. 10/1VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s umístěním dalšího dopravního
značení na místní komunikaci vedoucí na Vinařickou horku dle podmínek
Dopravního inspektorátu PČR v Kladně.
USNESENÍ č. 11/1VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s umístěním závory na místní
komunikaci do lesa směrem od hřbitova u stávající značky zákazu vjezdu
dle podmínek Dopravního inspektorátu PČR v Kladně.
USNESENÍ č. 12/1VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s účastí na společném
nabídkovém řízení na výběr dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti
se Středočeským krajem.
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Jak hospodařila Obec Třebichovice v roce 2011, se můžete podívat
na internetových stránkách, kde je na elektronické úřední desce
vyvěšen závěrečný účet roku 2011. V listinné podobě je k nahlédnutí
v sídle OÚ.
Tento dokument bude na programu nejbližšího veřejného zasedání,
kde ho zastupitelé schválí.
Obsahuje mimo jiné zprávu o kontrole hospodaření, která se
uskutečnila 7. února 2012. Kontroloval nás Středočeský kraj a shledal
2 pochybení při postupu schvalování dvou rozpočtových opatření a při
zveřejnění závěrečného účtu roku 2010, který neobsahoval zprávu o
hospodaření s majetkem obce. V závěrečném účtu roku 2011 tento
dokument již naleznete.
Jak jsme hospodařili v roce 2011?
Připomenu skutečnosti, ze kterých jsme na počátku roku vycházeli.
Dle schváleného rozpočtu pro rok 2011 jsme předpokládali příjem
finančních prostředků ve výši 5.440.800 Kč, na straně výdajů
5.512.100 Kč a v položce financování (splátka úvěru) částku 745.000
Kč. Na počátku roku 2011 bylo na účtu obce 2.129.409,20 Kč.
Jednalo se o schválený schodkový rozpočet, ve kterém se
předpokládalo, že z finančních rezerv vyčerpáme 816 300 Kč.
Skutečnost byla naštěstí podstatně příznivější, protože se podařilo
udržet značnou část financí „doma“ a dokonce jsme plánovaný
schodek vůbec nečerpali a hospodaření obce skončilo v roce 2011
s přebytkem ve výši 188 747,29 Kč.
Tok financí do rozpočtu v každém případě ovlivnilo to, že se koncem
roku začalo konečně vybírat stočné a že tyto nemalé částky již nebyly
plně hrazeny z obecní kasy. Na financování se pochopitelně podílí také
obec Svinařov, která nám, sice zpětně, ale přece, doplácí část nákladů,
počítanou z počtu obyvatel obcí. Za rok 2011 v roce 2012 obdrží naše
pokladna 503 055,80 Kč.
Nerealizovala se plánovaná akce rozšíření vodovodu v centru, na
kterou bylo vyměřeno 250 000 Kč. Tato by se měla uskutečnit na jaře
roku letošního.
Musím konstatovat, že jsme se snažili udržet zuby nehty částky ve
všech položkách na maximálních možných mírách a ořezali, co se
ořezat dalo. Sami víte, že mimo ty zcela nezbytné opravy, jako byla
např. oprava místních komunikací po zimě, rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulici ve Studánkách, nebo oprava vodovodního potrubí
v jedné z bytovek a částečná oprava střechy v bytovce druhé, obec
žádnou investiční akci nepodnikla.
I pro rok 2012 máme schválený schodkový rozpočet, ale přesto
doufáme, že se nám podaří hospodařit ne-li s přebytkem, tak alespoň
docílit rozpočtu vyrovnaného. Potřebujeme to jako sůl!
Vzhledem k tomu, že naše obec nevyvíjí žádnou hospodářskou
činnost, pronajímá byty za nejnižší možné ceny, dotuje občanům
odpadové hospodářství, stočné, … jsme odkázání pouze na příjmy ze
státního rozpočtu, na to, co skutečně obdržíme. A v této sumě se
markantně odráží stav našeho hospodářství, přetrvávající a gradující
krize, nezaměstnanost, jinými slovy „všeobecná bída“…
K tomu všemu je alarmující vysoká zadluženost obce! Dlouhodobé
úvěry ve výši 5.298.755 Kč jsou jaksi neúměrné našim možnostem
a mají a budou mít nepříznivý dopad na finanční situaci obce
minimálně do té doby, dokud se dluh podaří umořit na přijatelnou
míru. Plánované splácení dluhu končí v roce 2018.
Markéta Jehličková

2012

Od 5. do 14. března probíhá

VÝBĚR
STOČNÉHO
2012
v hotovosti v sídle OÚ
v prostorách KNIHOVNY
Po
St
Po
St

5. 3. 2012
7. 3. 2012
12. 3. 2012
14. 3. 2012

vždy od 8:00 do 12:00
a od 18:00 do 20:00
Cena:
270 Kč/osoba/kvartál
nebo
1 080 Kč/osoba /rok
Cena pro dlužníky***:
338 Kč/osoba /kvartál
nebo
1 350 Kč/osoba/rok
*** Dotace na stočné ve výši 20 % je

poskytnuta pouze těm občanům, kteří
nemají vůči obcím nebo Svazku obcí TSH
pohledávky po lhůtě splatnosti.
►

Faktury jsou vystaveny jako zálohové,
tzn., že stočné pro rok 2012 můžete
uhradit formou 4 úhrad splatných
k 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. 2012.

►

Pokud máte zájem o uhrazení celé
částky jednorázově, oznamte, prosím,
tuto skutečnost při placení. Bude Vám
vystavena faktura na plnou částku.

►

Kdo neodevzdal IDENTIFIKAČNÍ
FORMULÁŘ, může ho vyplnit a
odevzdat dodatečně. Formuláře
k vyzvednutí při platbě.

►

Kdo nemá uzavřenu smlouvu
o odvádění odpadních vod, oznámí při
platbě. Smlouva bude neprodleně
uzavřena.

►

Kdo má zájem o zasílání faktur
e-mailem, oznámí při placení zasílací
adresu.
Děkujeme Vám za úhradu stočného.
Svazek obci TSH

Kontrola hospodaření Svazku obcí TSH za rok 2011
se uskutečnila 8. 2. 2012 a ze strany kontrolního
orgánu nebyla shledána žádná pochybení.
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JARNÍ ÚKLID OBCE
31. března od 9 hodin

Vážení občané, čas jarního úklidu
je opět tady!
V loňském roce jsme zaznamenali rekordní účast při jarním úklidu obce, který se konal první dubnový týden. Vzhledem
k letošnímu termínu Velikonoc, je úklid načasován na poslední březnovou sobotu. Pravidla se ale nemění. Sraz v 9:00
před Jednotou, pracovní náčiní s sebou. V případě nepříznivého počasí bude stanoven náhradní termín.

V pátek 30. 3. a v sobotu 31. 3.
bude ve dvoře obecního úřadu přistaven

KONTEJNER
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Jeho nakládání bude probíhat pod dohledem pracovníků OÚ, neboť
vzhledem k ceně za likvidaci je třeba nejen odpad třídit,
ale také úsporně ukládat, abychom šetřili naše společné peníze
z obecního rozpočtu.
Třídění odpadu bude probíhat na místě samém. Spalitelný odpad
bude zpracován při pálení „Čarodějnic“, druhotné suroviny např.
železo budou odvezeno do sběrny.
Televize, PC, barvy, ledničky, zářivky apod. jsou nebezpečným
odpadem a ten do kontejneru NEPATŘÍ.
Nicméně, i tyto odpady lze přivézt, budou uloženy na dvoře OÚ
a následně zlikvidovány.
Na každého se dostane a není třeba obávat se, že právě Váš
odpad nebude vyvezen!
Kontejnery budeme objednávat dle potřeby!

KONTEJNER DO SAK
bude přistaven v pátek 30. 3. 2012 cca okolo
10.00 a odvezen v pondělí 2. 4. 2012.
PŘISTAVENÍ

den
pátek 30. 3. 2012
sobota 31. 3. 2012

Určitě si budete také chtít zamést před
vlastním prahem, očistit přilehlá
prostranství a uvítat jaro v plné kráse.
V týdnu od 26. března
bude po obci jezdit obecní traktor a Vy
do něj můžete naložit ostatní odpad,
kterým bude možné zasypat Roviny –
prach a bláto, listí, kousky dřev,
smetky, …

TEDY TO, S ČÍM SI PŘÍRODA
SAMA PORADÍ!!!
Odpad, který nebude splňovat tato
kritéria, bude ponechán na místě!!!
O připravených hromádkách, prosím,
informujte OÚ – 312 672 216, aby traktor
zbytečně nependloval po obci.
Po domluvě s OÚ lze využít traktor
k odvozu velkoobjemového odpadu do
kontejneru s podmínkou vlastní nakládky a
vykládky odpadu.
Výjimku tvoří staří osaměle žijící občané,
kterým OÚ odpad samozřejmě naloží.

KONTEJNERU

hodina
8-11 a 15-17
8-11

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte s očistou obce!
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MDŽ
10. března 2012 ve 13 hodin v šenku
Tímto zveme všechny ženy na již druhý
M ÍST N Í D E N ŽE N.
Letos bude jen reprodukovaná hudba
(pro všechny věkové kategorie).
Občerstvení si opět uděláme samy, chlapy
sebou neberte, těšíme se na Vás již dnes.

JARNÍ PLES
17. března 2012 od 20.00
Velký sál pohostinství „Případov“
Vstupné 120 Kč
Vstupenky můžete rezervovat již nyní na OÚ.
Omezený počet míst!!!
Bohatá tombola, skupina IKAROS, vyzdobený
sál a příjemný večer s malým překvapením, jež
spočívá v obrazu, který nově zdobí čelní stěnu
sálu. Jeho autorem je regionální, trochu
kontroverzní umělec Slávek Karmazín, jehož
díla krášlí nejednu společenskou místnost
v našem kraji.

BŘEZEN

2012

KNIHOVNA OZNAMUJE
…, že v únoru byla opět provedena výměna knižního fondu. Seznam nových
knih je možno prohlédnout také na webových stránkách obce v sekci
knihovna, poklikem na seznam výpůjčního fondu. Jedná se o celkem 111 knih
všech žánrů.
Pro čtenáře nejen školou povinné jeden zajímavý tip:
Mnozí spisovatelé, básníci a výtvarní umělci čerpali pro
svá díla náměty z dávné minulosti. Pokud jde o literaturu,
byl to u nás například Alois Jirásek, který se zapsal svými
Starými pověstmi českými hluboko do našeho podvědomí.
Avšak od té doby pokročil svět mílovými kroky kupředu.
Lidstvo se obohatilo o nové poznatky, změnila se i podoba
spisovného jazyka. A tak vznikla kniha, která promlouvá
k dnešnímu čtenáři moderním, srozumitelným jazykem,
a nejen to – chronologicky uspořádané a na sebe navazující pověsti přinášejí
mnoho nového, dosud nepoznaného. Takovou knihou jsou třídílné DÁVNÉ
POVĚSTI NÁRODA ČESKÉHO spisovatele, básníka a dlouholetého
pedagoga PaedDr. Jindřicha Františka Bobáka. Čtenářům se tak dostává do
rukou vskutku skvostné dílo z našich národních dějin.
V únoru se konalo další společné čtení, tentokrát za hudebního doprovodu
paní Martiny. Povídali jsme si o Karlu
Jaromíru Erbenovi a četli z jeho sbírky
Kytice. Je úžasné, že děti tyto balady znají a
že jsou jim stále předkládány v nových
podobách. Dokonce vyšlo komiksové
zpracování Kytice, které jsme si také měli
možnost prohlédnout. Martina nám na závěr
společného čtení zahrála a zazpívala Svatební
košili tak, jak ji kdysi hráli v Semaforu. Všem iniciátorkám této netradiční
chvíle díky.
mj
KARNEVAL

Obraz je malou retrospektivou, pohledem do dob,
kdy svět vypadal trochu jinak a my už dnes nemáme
jinou možnost, než si s trochou nostalgie
připomenout, co všechno naši předci dokázali a co
všechno odnes čas…
Pokud Vás zajímá pořizovací cena, musím Vás
zklamat. Tato informace není veřejně dostupná,
neboť financování proběhlo ze soukromých zdrojů
paní starostky…
mj

JARNÍ ÚKLID
31. března 2012 od 9.00
sraz u Jednoty
Pro obec krásnější
Všechny, kterým záleží na prostředí, ve kterém
žijí, tímto zveme na společný úklid naší obce.
Prosíme všechny dobrovolníky, aby si přinesli
hrábě, koště nebo lopatu.

Letošní dětský karneval měl nižší účast, než v předešlém roce. Bohužel to
bylo dáno chřipkovým obdobím. Nicméně děti byly opět úžasné a měly pěkné
masky. Musím přiznat, že jsem
po odpoledni s nimi dorazila
domů naprosto vyčerpaná. Letos
jsme při vyhodnocování masek
požádali nezávislou komisi z řad
doprovázejících, neboť jak je u
nás již zvykem, býváme nařčeni,
že někoho vybíráme podle svých
známých. Ale samozřejmě se
nám a nejen na dětských akcích
rozmohl
nešvar,
kterému
soukromě říkám: „Kdo z koho“.
Tento systém se zakládá právě na
počtu rodinných příslušníků a známých. Takže jsme si letos vyzkoušeli i
metodu, kdy byly oceněny pouze vybrané masky - na dětské akci byly
vybrány členy poroty a na dospěláckém - formou hlasování. Děkujeme všem
za pochopení, ale hlavně všem, kdo měli odvahu přijít ve svých vlastnoručně
vyrobených maskách. Obě akce byly tímto velice originální a my doufáme, že
i nadále nepolevíte.
BURZA
…, která již poněkolikáté proběhla, byla opět úspěšná. I přes to, že ceny na ní,
jsou vždy lidové, se vybralo na dětský karneval 535 Kč.. Chci tímto všem
poděkovat, že naši akci pravidelně podporují. Někteří ze spoluobčanů i
formou pouze finanční částky, přestože si nic nevybrali. Pouze přispěli dětem
na hezké odpoledne. Děkujeme.
Další burzu plánujeme až na teplejší období. Nicméně bude nejdříve probíhat
výběr věcí a následně proběhne burza. Termín výběru bude včas oznámen
jako i datum burzy.
Kateřina Pečená
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DUBNOVÉ
POZVÁNKY

ZA SPORTEM

VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ

Již drahný čas se několik chůze chtivých jedinců schází ke společným túrám
po okolí. Navštívili jsme spolu blízká i vzdálená místa, prochodili nejedny
podrážky. Bohužel nás příliš nepřibývá, ale musím přiznat, že ani mně se
mnohdy nechce vyrazit po nedělním obědě do terénu. Každopádně se vždy
přemluvím. Je to velmi příjemné protáhnout si kosti a si odpočinout s nohama
„nahoře“. Vzhledem k tomu, že dny jsou již teplejší a slunečné, vyrážíme
nyní na procházky již ve 1300hodin.

1. dubna 2012 od 14.00
V neděli na malém salónku proběhne „zdobící
akce“ v duchu Velikonoc. Pro všechny děti a
jejich rodiče je místo březnového čtení
v knihovně připravena tvůrčí dvouhodinovka,
kde budeme zdobit velikonoční vajíčka zcela
netypickým způsobem.
A ta vajíčka nebudou také jen tak ledajaká.
Přijďte a uvidíte. Dozvíte se přitom, proč
vlastně slavíme Velikonoce, co je to za svátek
a jaký příběh se k nim pojí.

Neděle pro turisty

S přicházejícím jarem je tu další
NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKTIVIT.
Přijměte tedy pozvánku k dalšímu zdravému pohybu:

Sobota pro cyklisty???
Vážení cyklo nadšenci

Na Zelený čtvrtek 5. dubna
až do vyprázdnění sudů
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
točí pohostinství
Případov
25 Kč

ZELENÉ PIVO
♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
9. dubna 2012 od 14.00
Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku.
Po zapsání soutěžních vzorků proběhne již
tradičně vyhodnocení nezávislou porotou
složenou ze všech přítomných hostů této akce.
Nezapomeňte a přijďte včas.
Nárok na vítězství máte jen jedenkrát do roka.
Všem samozřejmě držíme palce a těšíme se na
všechny soutěžící.

ČARODĚJNICE
30. dubna 2012 od 19.00
Hřiště za brankou u sjezdu od parčíku

S L Á V E K

Chceme Vám nabídnout novou aktivitu pro celou rodinu. Jak vyplnit krásné
počínající jarní, slunečné dny? Pojďme si zajezdit na kolech! Sobotní
dopoledne se dá strávit při jízdě v krásném prostředí přírody. Nechceme trhat
rekordy, jen pomalu s úsměvem na rtech udělat něco „pro sebe“. Je to zatím
jen návrh, neboť já osobně jezdím velice ráda a často, hlavně po kladenské
cyklostezce. Neobjevila jsem zatím lepší náplň sobotního dne. Čas a termín
jde vždy domluvit dle potřeb většiny.
Nyní jen potřebujeme zjistit, zda by o nabízenou aktivitu byl zájem. Stačí
vyplnit níže uvedenou tabulku a zanechat ji v „Jednotě“ u Dáši Jakešové,
nebo v pohostinství „Případov“.
Nabízená aktivita není myšlena jako hlídací kroužek dětí, to znamená, že
výlety dětí jsou podmíněny doprovodem alespoň jednoho z rodičů.
SOBOTA
dopoledne 9 hod.

SOBOTA
odpoledne 14 hod.

Od (dubna, května)

U termínu stačí křížkem označit termín, který Vám vyhovuje a v kolonce od
doplnit měsíc, od kterého máte zájem o nabízenou společnou aktivitu. Anketa
je také na webových stránkách, kde můžete jen varianty poklikem vybrat.
Pevně doufám, že Vás bude hojný počet, protože chcete také něco udělat sami
pro „sebe“.
Kateřina Pečená

KUŽELKY V OÁZE
Pro všechny zájemce je tu nabídka na BOWLING v nákupním centru
OÁZA na Kladně, kam se lehce dostanete také autobusem č. 9, pokud
byste měli chuť zapít výhru něčím ostřejším, jinak doprava vlastní nebo
jako přísedící v autech spoluhráčů (zatím volná 4 místa).
Dle předběžného zájmu máte chuť si zahrát
buď ve středu nebo sobotu 1x za 14 dní.
Začínáme už příští týden!!!
Dle počtu zájemců budou objednávány dráhy.
Bližší info podá Libor na čísle 777 120 939
10 profesionálních bowlingových drah, plně klimatizovaný prostor,
kuřácké i nekuřácké prostory, možnost parkování.

K A R M A Z Í N

alias Světlo či Karmela, jak ho přezdívá většina
jeho známých, je ve svém oboru skutečným
mistrem, který v širokém okolí prakticky nemá
konkurenci. Na stěny už vytvořil desítky
nejrůznějších maleb – http://karmazin.wz.cz/.
V lednu letošního roku se také Třebichovice zařadily do seznamu míst,
kde se můžete s jeho obrazy setkat ►►►►►►►►►►►►►►►►

(*1972)
Třebichovice

