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ROČNÍK XXI

DOVOLENÁ NA OÚ
od 8. do 19. srpna
je obecní úřad
ZCELA UZAVŘEN

VÝTĚŽEK Z ČERVNOVÉ BURZY

9000 Kč
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA AKCI
PODÍLELI JAK PŘÍPRAVOU, TAK NÁKUPEM.
Podzimní burza se uskuteční první a druhý víkend
v listopadu 2022. K oběma výtěžkům z prodeje zboží
přidáme novoroční Tříkrálovou koledu. Celá částka bude
určena k charitativní pomoci potřebným v okrese Kladno.
Vítáme Vaše tipy. Víte, komu pomoci? Dejte nám vědět!

Uzávěrka tohoto čísla: 21. července 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)
J. Louda (JL)

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

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 25. července 2022
od 18.15 hodin v malém salonku

US NE S E N Í č . 3 / 4 V Z / 2 0 2 2

Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

2.

Rozpočtové opatření č. 6/2022

US NE S E N Í č . 4 / 4 V Z / 2 0 2 2

3.

Účast Obce Třebichovice na dražbě nemovitosti

ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením SMLOUVY PRO UMÍSTĚNÍ
Z-BOXU A SPOLUPRÁCI PŘI JEHO PROVOZOVÁNÍ se společností
Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306 a ukládá místostarostovi Milanu
Petriščákovi její uzavření.

4.

Výměna kotle č.p. 107

5.

Pronájem obecního bytu

6.

Různé

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Po čtyřech letech se opět budou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022
konat volby do obecních zastupitelstev. Ty poslední se konaly 5. a 6.
října v roce 2018. Občané volili celkem 9 kandidátů, které mohli vybírat
ze dvou volebních stran.

ZÁMĚR OBCE TŘEBICHOVICE

PRONÁJEM BYTU

Volební strana (jedná se o sdružení nezávislých kandidátů, které se
volební stranou stává pouze pro potřebu voleb!) s názvem PRO OBEC
KRÁSNĚJŠÍ získala 2 mandáty, volební strana SPOLEČNOU
CESTOU III. zbylých 7 mandátů.

Termín uzávěrky:
25. 7. 2022, 12:00 hodin

Asi všichni víme, jak se situace během 4 let změnila. Někteří mandát
složili (celkem 7 kandidátů) a na jejich místa dosedli náhradníci. Obecní
zastupitelstvo nakonec úřadovalo jako sedmičlenné.

Prohlídka uvedeného bytu: po dohodě
s pronajímatelem (tel.: 312 672 216)

A sedm je také počet kandidátů, kteří budou voleni pro další volební
období 2022 až 2026.
Pokud jste podepisovali petici volební straně s kontroverzním názvem
Případov, asi víte, že je sestavena ze stávajících zastupitelů a několika
nových, ale vám všem jistě dobře známých tváří. Pokud se potvrdí
během srpnové registrace stran pouze jediná kandidátka, jistě to
mnohé z vás od účastí ve volební místnosti odradí, protože vlastně
nebudete mít z čeho vybírat…. Ano, i taková situace zde již jednou
nastala. Bylo to v roce 2014.
Bohužel, zájem občanů o roli zastupitelů slábne, každý chce svůj volný
čas trávit v klidu a pohodě a neřešit místy neřešitelné… Takže se
nechme překvapit, kdo bude tvořit oněch sedm statečných…

VÝZVA OBČANŮM
Občané starší 18-ti let, kteří by měli zájem stát se
členem volební komise pro volby do Zastupitelstva
obce Třebichovice, konané dne 23. a 24. září 2022,
ať se nahlásí na OÚ ve Třebichovicích:

tel: 312 672 216
email: obectrebichovice@seznam.cz
Volební komise bude 6-ti členná.
V případě, že budou volná místa i po delegaci
z volebních sdružení, popřípadě stran, budou osloveni
ke složení slibu a nastoupení do volební komise.
Za členství ve volební komisy náleží odměna.
Děkujeme za Váš zájem.

2022

POZVÁNKA

U SN E S E NÍ Z E 4. VE Ř EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ
ZO T Ř EB IC HO V IC E
KO NA N É HO D N E 2 0. 6. 2 022

ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve
výši 247 500 Kč pro rok 2022. Úhrada členského příspěvku bude
provedena nejpozději do 31. 7. 2022.

ČERVENEC

LOKALITA
Třebichovice č.p. 107, č. bytu 5, 2. nadzemní podlaží
VELIKOST BYTU
2+kk, podlahová plocha 51,67 m2, sklepní prostor 22,23 m2
UVEDENÝ BYT K DISPOZICI
Počátek nájmu možný od: 1. 8. 2022
Jedná se o nájem na dobu určitou do: 31. 12. 2023
ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
► přihlášky se podávají na předepsaném formuláři, který je k
dispozici v sídle OÚ Třebichovice a na internetových stránkách
www.trebichovice.cz
► přihlášky se podávají v zalepené obálce, zabezpečené proti
předčasnému otevření, kde na čelní stranu uveďte:
Výběrové řízení na byt č. 5, Třebichovice čp. 107
NEOTEVÍRAT
► na zadní stranu uveďte svoji adresu a kontaktní telefon
► obálku odevzdejte nejpozději do 25. 7. 2022 do 12 hod. do
sídla OÚ Třebichovice.
UPOZORNĚNÍ
Byt se nachází ve velmi opotřebovaném stavu. Nicméně obec
nemá v plánu investovat do bytu vyšší částky, protože je v plánu
rekonstrukce celého půdního prostoru. Případné nezbytné
náklady do bytu bylo třeba předem řešit s pronajímatelem.
Děkujeme za pochopení.
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ČERVENEC

MOTOSRAZ PŘÍPADOV 2022
Rok s rokem se opět sešel a dvanáctý
ročník Případovského motosrazu je
úspěšně za námi. Ranní deštivé počasí
nenasvědčovalo, že máme před sebou
vydařený motosraz, který díky letité
klasické Případovské organizaci běžel
jak na drátkách. Ranním časem se
ozývaly některé skeptické hlasy ohledně
počasí a účasti motorkářů, ale okolní
motorkáři nás jako vždy podpořili svojí
účastí a burácení motorů bylo při
odpolední spanilé jízdě více než důstojné.
Odpoledne za hudebního doprovodu DJ
Vánise a diváků, vyrazila kolona
motorkářů na svojí oblíbenou spanilou
jízdu do místního okolí, pod ochranou
VB. Již slunečné odpoledne zpestřila
legendární domácí kapela MIDNIGHT
SABERS a některými svými hitovkami
vyburcovala k tanci na parketu. Je slyšet,
že kluci časem jenom zlátnou.
Večer se Třebichovicemi rozléhal zvuk
kapely ČERNÝ BREJLE a podle účasti
na parketu se klukům podařilo trefit
Případovskou atmosféru ověřenými hity.
Za motorkáře chceme poděkovat všem
z vás, kteří nám každý rok pomáháte
organizovat motosraz, ať už prací nebo
věcnými dary. S vaší podporou si všichni
společně v Třebichovicích užíváme tuto
akci a její neopakovatelnou atmosféru.
Tak zase opět za rok na již 13. motosrazu.
JL

2022
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VŠEM MAJITELŮM PSŮ
SE NA VĚDOMOST DÁVÁ…
Na OÚ se obrátili právem rozhořčení obyvatelé z domů za obecním
úřadem. Důvodem jejich oprávněného naštvání je nezodpovědnost
některých majitelů psů, kteří tím, že neuklízí po svých psech,
znečišťují veřejné prostranství – ulice a chodníky za OÚ.
Znečišťování veřejného prostranství je zákonem definováno jako
přestupek a takovému znečišťovateli hrozí nemalá pokuta.

Vážení spoluobčané a příznivci obce Třebichovice.
V roce 2024 si naše obec připomene 700 let od první písemné zmínky.
Proto se vedení obce rozhodlo při příležitosti tohoto jubilea vydat
knižní publikaci připomínající bohatou historii naší obce.

Nicméně, mnohem účinnější bude, pokud se společnými silami
pokusíme hříšníka chytit při činu. Stačí fotka. OÚ již zbytek obstará
a čtenáři se na stránkách měsíčníku dozví, komu mohou poděkovat
za exkrementy na botách a kolech aut. A věřím, že pár hodin
veřejných prací spojených s nemalou publicitou, by mohlo být tím
správným nástrojem k dosažení čistoty v obci. Co myslíte?

Rádi bychom poprosili i Vás o pomoc s jejím vydáním.
Proto žádáme všechny, kteří mají doma jakékoli historické materiály
týkající se obce a jsou ochotni je zapůjčit, aby se ozvali
buď na telefon obce 312 672 216
nebo napsali na e-mail:
Trebichovice700@gmail.com
Jednalo by se především o staré písemnosti, kroniky spolků,
fotografie, letáky, plakáty či reklamy místních živnostníků.
Veškeré zapůjčené materiály budou samozřejmě
v pořádku vráceny jejich majitelům.

Za OÚ Třebichovice starostka

Za případnou spolupráci děkujeme! OÚ Třebichovice

Foto hříšníků posílejte na: starostka@trebichovice.cz

Hospůdka "Případov"
znovu otevřena,
proběhla v ní velká změna.
Točí pivo jako křen,
přijď ochutnat, až půjdeš ven.
Hned jak vstoupíš na schody,
ucítíš navoněné záchody.
Šenkýřka obslouží Vás hladce,
v šenku, nebo na zahrádce.
Zmrzlinu, poháry, sladkosti,
prodá Vám vždy s radostí.
V sobotu, kdo přikráčí,
valit oči nestačí.
Divného nic na tom není,
udělat pro Vás malé překvapení.
Špekáčky na pivu, langoše,
zeptej se Jardy, nebo Luboše.
Klárka se tady dozajista,
splnit přání Vám všem chystá.
Proto přejme si všichni, vážení,
ať nadšení
v spokojenost se promění.
Co chceš vědět ještě více?
Jo, točíme KRUŠOVICE.

