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POPELNICE
Máte již zakoupenu známku
na II. pololetí 2013?
Nezmeškejte její zakoupení
v sídle OÚ do konce
měsíce června!!!

DOVOLENÁ
NA OÚ
V době od 8. do 19. 7.
a od 5. do 16 8.
bude obecní úřad
zcela uzavřen.
Během července a srpna bude také
omezen večerní provoz úřadu.

Po:
Út - Pá:

7.00 – 13.00
7.00 – 12.00

18.00 – 20.00
12.30 – 15.00

ZMĚNA PROVOZNÍ
DOBY KNIHOVNY
Během července a srpna
bude knihovna otevřena
jen v pondělí
od 18 do 20 hodin.

Uzávěrka tohoto čísla: 17. června 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 (mimo července a srpna)
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 00 (mimo července a srpna)
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 24.. června 2013
201
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení
z minulého zasedání ZO

2.

Rozpočtové opatření č. 4/2013

3.

Záměr obce směnit pozemky

4.

Záměr obce prodat pozemek
parc. č. 814/9

5.

Záměr obce prodat pozemek
parc. č. 42/3

6.

Záměr obce prodat pozemek
parc. č. 10

7.

Záměr obce prodat pozemek
parc. č. 181/1 a 181/8

8.

Reálná cena pozemků určených
k prodeji

9.

Schválení smlouvy o nájmu
hrobových míst

10.

Schválení Ceníku
poskytovaných služeb na
veřejném pohřebišti ve
Třebichovicích

11.

Schválení prodeje bytové
jednotky č. 21/4

12.

Schválení dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na opravu kaple
v Sakách

13.

Příspěvek obce na likvidaci
škod povodní 2013

14.

Různé
- Diskuze

edprázdninového zasedání je několik
n
Na programu předprázdninového
bodů, které se týkají dispozic s obecním majetkem.
Zákon o obcích ukládá obci povinnost, aby v
případě úmyslu prodat nemovitý obecní majetek
tento svůj záměr předem zveřejnila
ejnila na úřední
úř
desce
svého obecního úřadu
adu tak, aby se k němu
ně
mohli
zájemci vyjádřit a předložit své případné
ípadné nabídky.
Smyslem záměru je učinit
init majetkové úkony obce
transparentními a zároveň hospodárnými, protože
obec jím „vyzývá“ případné
ípadné zájemce k podávání
vlastních nabídek, protinávrhů, připomínek,
ipomínek, apod.
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Přijetí a zveřejnění
ní záměru
zám
nevyvolává právně
vynutitelný závazek obce zamýšlenou dispozici uskutečnit,
uskute
tedy zjednodušeně řečeno
čeno nevyvolává povinnost
rozhodnout o uzavření
ení smlouvy.
Záměry
ry se týkají odprodeje pozemků,
pozemk
které jsou
dlouhodobě užívány žadateli, v některém případě i
oploceny, popř. jsou v těsném
sném sousedství pozemků žadatelů
(814/9, 42/3, 10). Tyto pozemky budou v případě
odsouhlasení prodány za cenu 35 Kč/m
K 2.
Směna pozemků znamená, že obec sm
smění část svého
pozemku za jiné pozemky a touto
to
transakcí získá do svého
vlastnictví zbytek stávající cesty vedoucí na pole pod
horkou.
ohledn prodeje pozemků na
Zcela jiný je záměr ohledně
Rovinách, které jsou určeny
čeny územním plánem pro
výstavbu. Obec obdržela nabídku na zastavění
zastav
této plochy
rodinnými domy a byla požádána
požádán o prodej těchto pozemků.
Protože je třeba
eba postupovat dle zákona,
z
navrhuje
zastupitelstvo před
ed samotným prodejem zmapovat možnosti
prodeje, zjistit nabídkovou cenu a poté si vyhrazuje
rozhodnout, zda a za kolik pozemky prodá. To vše
prostřednictvím
ednictvím realitní kancelá
kanceláře! V současné době se zde
objevují dva názorové proudy,
roudy, přičemž
p
jeden říká
neprodávat, v budoucnu zainvestovat zasíťování
zasí
a prodávat
parcely, druhý (četnější)
jší) doporu
doporučuje prodat, protože obec
nikdy nebude mít dost peněz,
ěz, aby takový projekt sama
realizovala. Fakt je ten, že kvůli
kv
stagnaci na Rovinách
nemůže velká část
ást majitelů pozemk
pozemků v Třebichovicích
stavětt a realizovat své vlastní zám
záměry. Což je v každém
případě velmi nešťastné
astné a obec by m
měla dění na Rovinách
tak či onak rozhýbat.
Ráda bych znala Váš názor a proto je k dispozici anketa
na webových stránkách
ách obce. Jen prosím o to, abyste každý
dal svůjj hlas jen jednou! Je totiž celkem ppřekvapivé, když
víc jak 1000 tazatelů odpovídá třeba
tř
na spokojenost s místní
(lidovou) knihovnou, přičemž
čemž ta má jen několik
n
desítek
čtenářů…
Další dva body se týkají hřbitova.
hř
Byla provedena jeho
pasportizace a vy si část jejích výsledk
výsledků můžete
prohlédnout na webu, kde je nově
nov vložena nabídka, která
vás přesměruje
ruje na server, z kterého lze dohledat řadu
informací včetně fotografie Vašeho hrobu, či seznamu
pohřbených osob.
Při pasportizaci byla zjištěna řada nedostatků. My se je
v následujícím období pokusíme uvést do souladu se
zákonem o pohřebnictví. Prvním krokem je schválení
nového znění
ní smlouvy o nájmu hrobových míst a ceníku
poskytovaných služeb.
Doposud se platilo nájemné i poplatek za služby formou
paušálu, který činil 100 Kč/10
č/10 let za nájem jednohrobu, 100
Kč/10
/10 let paušál za služby, u dvojhrob
dvojhrobů pak dvojnásobek.
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Je nutné používat ceny za 1 m2 u obou druhů plateb, jak to
ukládá právní předpis. Při sestavování návrhu jsme vycházeli
z cen v místě obvyklých a při stanovení ceny za nájem použili
nejnižší možnou sazbu, abychom udrželi cenu za nájem na
obvyklých 100 Kč/10 let v případě jednohrobu o výměře 2 m2.
Platnost ceníku bude závazná pro všechny nově uzavírané
smlouvy.
Každý pronajatý m2 je zpoplatněn částkou 5 Kč/m2 a rok
Cena za služby spojené s nájmem činí 30 Kč/m2 a rok
Cena za uložení urny je 50 Kč
Cena za uložení rakve je 100 Kč
Cena za odstranění a uskladnění hrobového zařízení je
100 Kč za každý započatý měsíc uskladnění hrobového zařízení

Stávající uzavřené smlouvy zůstávají beze změn do jejich
ukončení platnosti (max. 10 let).
Obec Třebichovice vyzve vyvěšením na pohřebišti všechny
nájemce, kterým smlouva vypršela, k uzavření nové smlouvy
nejpozději do 30. 6. 2014.
Pokud tak neučiní, bude jejich hrobové místo nabídnuto
k nájmu jiným zájemcům a hrobové zařízení nejprve uskladněno
a následně po 6 měsících se stává majetkem obce.
Dále si dovolujeme Vás všechny, kteří máte na místním
hřbitově pohřbeny své předky, požádat, abyste nám průběžně
doplnili údaje o pohřbených osobách, které musí obec evidovat.
Formulář je k dispozici v sídle OÚ. Pokud tedy půjdete platit
např. popelnici, požádejte o jeho vydání a vyplněný kdykoli
odevzdejte na OÚ. Děkujeme.
V rámci privatizace bytových jednotek v domech čp. 13
a 21 bude uskutečněn první prodej. Čímž připomínám ostatním
nájemcům, že termín, kdy mohou koupi uskutečnit, je 6 měsíců
od data, kdy převzali nabídky od obce. Poté ztrácejí nárok na
odkup bytu za zvýhodněnou cenu! Předpokládám, že se během
měsíce září dostavíte na OÚ dojednat podrobnosti transakce,
abychom je mohli na veřejném zasedání schválit!!!
Dalším bodem je schválení dodatku ke smlouvě na opravu
barokní kaple v Sakách. Se souhlasem památkářů došlo
k rozšíření rekonstrukce věžičky – k jejímu uvedení do původní
podoby. Jedná se o zhotovení podstatně širší věžičky
s prostorovou klenbou a obloukem s prejzovou krytinou, která
odpovídá původní stavbě z 18. století. Dodatek řeší navýšení
ceny díla a posun termínu vyhotovení o 1 měsíc – blíže je
popsáno ve strategickém plánu.
Letošní povodně naši obec naštěstí nezasáhly, přestože se
i nás týkal II. stupeň povodňové aktivity. Byly aktivovány
hlídky, scházela se povodňová komise a se zatajeným dechem
jsme sledovali, jak se náš potok mění. Do postižených regionů
je posílána pomoc ze všech koutů naší vlasti. Bylo by smutné,
kdyby solidarita mezi obcemi právě v tento čas nezafungovala.
Rádi bychom za naši obec zaslali částku 10 000 Kč, např. na
konto společnosti Člověk v tísni.
M. Jehličková
Potok v obci – normální stav, 2. 6. a 3. 6. 2013
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
Oznámení o registraci
Svazku obcí TSH
k platbě daně z přidané hodnoty (DPH)
od 1. 7. 2013
Vzhledem ke skutečnosti, že Svazek obcí TSH
dosáhl za posledních 12 měsíců obratu 1 milion,
je dle zákona o DPH jeho povinností přihlásit se
k platbě DPH a účtovat tak ke svým službám
sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši
15 %.
Pokud tedy využíváte v letošním roce
možnosti úhrady za stočné po splátkách, je třeba
počítat s tím, že tyto platby budou od 1. 7. 2013
vyšší o daň z přidané hodnoty, kterou musí
svazek odvést státu.
Bližší info obdržíte při placení splátek
stočného v sídle svazku během měsíce června.
▼▼▼▼▼▼▼▼

Od 17. do 28. června 2013 probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí

17. 6.

8 – 12

18 – 20

úterý

18. 6.

–

–

středa

19. 6.

8 – 12

18 – 20

čtvrtek

20. 6.

8 – 12

–

pátek

21. 6.

–

–

pondělí

24. 6.

8 – 12

18 – 20

úterý

25. 6.

8 – 12

–

středa

26. 6.

–

18 – 20

čtvrtek

27. 6.

8 – 12

–

pátek

28. 6.

8 – 12

–

PLATBY V HOTOVOSTI
LZE PROVÁDĚT JEN
V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH.
Pro bezhotovostní platby využijte účet
uvedený na fakturách.

Během letních měsíců bude provedena
v obcích Třebichovice a Svinařov kontrola
napojení domů na splaškovou kanalizaci.
Připomínáme, že napojení dešťové a drenážní
vody do splaškové kanalizace je zakázáno.
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Usnesení ze 4. veřejného zasedání ZO Třebichovice
konaného dne 27. 5. 2013
US N ES E N Í č. 3 /4 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice, ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006
Sb. rozhodlo, že pořízení změny č. 2 územního plánu
Třebichovice podmiňujete částečnou úhradou nákladů na
mapové podklady navrhovateli.
Náklady na činnost projektanta budou rozděleny mezi Obec
Třebichovice a ostatní navrhovatele v poměru 1:2, kdy obec
uhradí jeden díl skutečných nákladů, tedy 1/3 nákladů a
ostatní navrhovatelé dva díly skutečných nákladů, tedy 2/3
nákladů.
Výše částečné úhrady nákladů se stanovuje na 13 Kč za 1 m2
plochy prověřovaných pozemků, kterou uhradí každý
navrhovatel Obci Třebichovice nejpozději do 15. 6. 2013.
V opačném případě nebude žádost navrhovatele prověřována
v rámci změny č. 2 územního plánu Třebichovice.
V případě nepředvídaných výdajů spojených s výkonem
projektanta, se přiměřeně upraví výše částečné úhrady nákladů
na pořízení změny. Totéž platí i v případě, že výdaje na
projektanta nedosáhnou předpokládané výše; obec v takovém
případě vrátí zpět navrhovatelům přiměřenou částku. Vše
bude ošetřeno písemným dodatkem k Dohodě.
US N ES E N Í č. 4 /4 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice schvaluje text Dohody o částečné úhradě
nákladů na pořízení změny č. 2 územního plánu Třebichovice.
US N ES E N Í č. 5 /4 V Z/ 2 0 1 3 :
Rozhodnutí o pořízení změny č. 2 územního plánu:
Zastupitelstvo obce Třebichovice souhlasí s pořízením těchto
předložených návrhů na změnu územního plánu (§ 44, § 46
stavebního zákona):
žadatel; Čs. par.; LV; účel
Obec Třebichovice; 1635; 151; Umístění cyklostezky
Obec Třebichovice; 1253; 151; Umístění cyklostezky
Obec Třebichovice; 13/1; 60000; Rozšíření komunikace
Obec Třebichovice; 13/2; 209; Rozšíření komunikace
Obec Třebichovice; 851/5; 228; Zrušení cesty
Obec Třebichovice; 289/5; 450; Umístění dopravní a tech.
infrastruktury
Obec Třebichovice; 289/4; 450; Umístění dopravní a tech.
infrastruktury
Obec Třebichovice; 285/2; 60000; Umístění dopravní a tech.
infrastruktury
Koldinská I.; 387/1, 387/3, 387/11, 387/12, 387/13; 423;
Uvedení ÚP do souladu s ÚR
Fejfar P.; 1062; 483; Pozemek umožňující výstavbu RD
Fejfar P., Fejfarová Vl.; 1065, 168/5; 463; Pozemek
umožňující výstavbu RD
Kohoutová V.; 43/1; 214; Pozemek umožňující výstavbu RD
Dundr J., Kudrnovská J.; 166/2, 797/3; 435; Pozemek
umožňující výstavbu RD
Glas J.; 1/1; 76; Pozemek umožňující výstavbu RD
Eberl Š.; 166/4, 166/5, 166/7, 797/4, 795/5, 166/7; 462;
Pozemek umožňující výstavbu RD
Janků D.; 151/5; 75; Pozemek umožňující výstavbu RD
Muller J.; 165/6; 239; Pozemek umožňující výstavbu RD
Hora L.; 417, 977/8; 258; Pozemek umožňující výstavbu RD
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Zastupitelstvo obce Třebichovice nesouhlasí s pořízením
těchto předložených návrhů na změnu územního plánu (§ 44,
§ 46 stavebního zákona):
žadatel; Čs. par.; LV; účel
Květoňová E.; 43/2; 67; Pozemek umožňující výstavbu RD
Zemědělské družstvo Kačice; 1152, 1157; 452; Pozemek
umožňující výstavbu RD
Stejskal J.; 1684; 146; Pozemek umožňující výstavbu RD
Zelenková I.; 1151, 334/5; 28; Pozemek umožňující výstavbu
RD
Povondrová S.; 1047; 132; Pozemek umožňující výstavbu RD
Pešek F., Pešková J.; 334/6; 112; Pozemek umožňující
výstavbu RD
Tůma J.; 7; 436; Pozemek umožňující výstavbu RD
Mejzrová L.; 1169; 211; Pozemek umožňující výstavbu RD
Schmidt P.; 297/13, 292/1, 289/16, 300, 297/3, 289/17,
289/18, 258/3, 283/4; 456; Pozemek umožňující výstavbu RD
Kettnerová K.; 1173; 213; Pozemek umožňující výstavbu RD
Brož P.; 458/3; 234; Pozemek umožňující výstavbu RD
Lír Z.; 1170, 1188; 174; Pozemek umožňující výstavbu RD
Fejfarová I.; 1162, 1168, 1171; 212; Pozemek umožňující
výstavbu RD
Antušák M., Antušáková J.; 1164, 1165; 475; Pozemek
umožňující výstavbu RD
RP Real, s.r.o.; 1167; 291; Pozemek umožňující výstavbu RD
Zastupitelstvo obce Třebichovice souhlasí s prověřením ploch
určených pro zástavbu s cílem potvrdit možnost popř. prokázat
nemožnost využít vymezené zastavitelné plochy (§ 55):
žadatel; Čs. par.; LV; účel
Obec Třebichovice; 181/2; 163; Prověření ploch
Zastupitelstvo obce Třebichovice rozhoduje o pořízení změny
č. 2 Územního plánu Třebichovice z vlastního podnětu.
US N ES E N Í č. 6 /4 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice rozhodlo vypovědět nájem v č.p. 13 nájemci,
který hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu,
zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění
poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku
měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s
užíváním bytu (§ 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku).
US N ES E N Í č. 7 /4 V Z/ 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením
SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE se
společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastoupenou na základě jí
písemně udělené plné moci společností AZ Elektrostav, a.s., se
sídlem Nymburk, Bobnická 2020, IČ: 45149909, číslo
smlouvy: IV-12-6010343/01, název akce: Třebichovice –
kVN, TS, kNN Kettnerová.

DOVOLENÁ
MUDr. Mazancová

MUDr. Limbergová

19. 8. – 30. 8. 2013

22. 7. – 2. 8. 2013

Tel.: 312 672 340

Tel.: 312 672 435
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ČERVNOVÉ POZVÁNKA

MOTOSRAZ
sobota 22. června od 11 hodin
PROGRAM:
11:00 začátek akce za místním pohostinstvím
13:00 spanilá jízda
15:00 rocková kapela MIDNIGHT SABERS,
soutěže, občerstvení
19:00 taneční zábava s kapelou PARADOKSY
Akce se koná za restaurací Případov,
v případě nepříznivého počasí na sále.
sále
Tímto občany prosíme o souhlas s konáním zábavy
pod širým nebem, jejíž konec se předpokládá
v 01:00 hodin následujícího dne.
Děkujeme za pochopení.

STALO
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2013

SE

MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ
19. května
tna nám místní ochotnický divadelní spolek Třebivadlo zahrál
premiéru pohádky Mlynářský štěstí.. Musím uznat, že výkony všech
byly ohromující a kostýmy na hodněě vysoké úrovni.
Role některým
kterým padly tzv. jak hrnec na pr..l. Myslím si, že to jsme
opravdu nečekali. Z pohledu toho, kdo v tomto vlaku také jel, hluboce
smekám klobouk. Jediné, co trochu pokulhávalo, bylo pouze to, že
některé z účinkujících
inkujících nebylo moc slyšet až v poslední řadě.
Každopádně to ale nedávám za vinu jen jim. Bohužel nám jako všude
jinde vyrůstá generace dětí,
tí, které se neumí na takovýchto akcích
chovat. Vyrušují a jsou nesoustředěné.
ěné. Nicméně
Nicmén já jsem si odnesla
hluboký zážitek. Těším
ším se na Váš další kus.

JARMARK
TŘEBIVADLA
sobota 22. června od 11 do 17 hodin
na malém salonku.
Zboží všeho druhu za 5 Kč/kus.
***
Tímto se s Vámi všemi loučím a těším
ším se další
společné akce po prázdninách.
Kateřina Pečená

DĚTSKÝ DEN

Byly ukončeny práce u domů čp. 13 a 21 spojené
s oddělením dešťové a splaškové kanalizace,, byla
provedena výměna vodovodní přípojky. V pořadí jsou ještě
ješt
práce spojené s úpravou terénu.

8. června jsme se s dětmi vrátili o nějaký
ějaký ten pátek zpět
zp tam, kde nám
bylo nejlépe. Do jejich bezstarostného světa
sv
plného her a radosti.
Bohužel jeho průběhh byl lehce improvizační,
improviza
neboť letos měl být na
fotbalovém hřišti, ale počasí
así nám nepřálo
nepř
a jak hřiště, tak cesty v lese
byly hodně mokré a nechtěli
li jsme riskovat ani úraz dětí,
d
ani zničení
hřiště. Každopádně v den samotný se na nás po dlouhé době
dob opět
usmálo sluníčko. Moc mě překvapilo,
ekvapilo, že ač
a děti dostaly spoustu
sladkostí a na závěrr Happy meal, nebyl na zemi skoro žádný
nepořádek. Chtěla
la bych moc pochválit naše nejmenší soutěžící,
sout
kteří
byli nejen hodně šikovní při soutěžích,
ěžích, ale dokonce nám někteří
n
i
pomáhali, když bylo třeba např.. postavit plechovky nebo něco
n
podat.
Za to ti starší, závidím Vám rodiče,
e, že si vychováváte členy rodiny,
kteříí jsou zvyklí, že se jim slouží a vše „strčí
„str až pod nos“ a to
nemluvím o tom, že mnozí ani nepozdraví. Mnohým opravdu chybí
základ slušnosti. Každopádně já jsem si den s dětmi užila, ostatně jako
vždy na těchto akcích mi děti
ti dobily baterie na hodn
hodně dlouhou dobu.
Děkuji
kuji všem, kdo nám pomohli tento den pro děti
d
organizačně
zvládnout. Moc se těším
ším na další společnou
společ
akci a děkuji všem dětem
za to, že mezi nás přišly.

PŠENIČNÉ PIVO
Ve středu 12. 6. 2013 proběhla
hla akce „pšeničné pivo“ za naší
hospůdkou.
dkou. Naši chlapi mohli zdarma dvě
dv hodiny konzumovat mok
vařený z pšenice. Myslím, že počasí
časí i nálada se vyda
vydařily. Děkujeme
naší obsluze pohostinství za tyto akce pro zpestření
zpest
našich chutí.
Kateřina Pečená

STRANA
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1150 let kultury a vzdělanosti
V letošním třináctkovém roce si připomínáme 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké a sluncem zalité
Konstantinopole, aby, jednoduše řečeno, vzdělali náš slovanský národ
a vytvořili pro něj první slovanské písmo…
Lidé obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele a společně s nimi
se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. Díky nim se naučili číst a psát,
díky nim mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě a dospět tak
k duchovní realizaci, díky nim se z našich předků stali vzdělaní
a racionálně uvažující lidé.
Česká televize k 1150. výročí příchodu věrozvěstů uvede výpravné
čtyřdílné dokudrama Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů v režii Petra
Nikolaeva. Určitě se dívejte a nechte se inspirovat.
mj

PODĚKOVÁNÍ
Paní Jiřina Pastyříková požádala obecní úřad, aby
zveřejnil její poděkování pánům Luboši Pečenému,
Pavlu Petříkovi a Ivanu Machačovi za pomoc při
opravě vody v domě. Za svoji pomoc si od ní nevzali
žádnou odměnu a tak jim paní Pastyříková alespoň
touto cestou ještě jednou děkuje.

ČERVEN
Červen je měsícem letního slunovratu, což v přírodě
znamená velmi mnoho.
To, co se od počátku pozdně-zimního tání rozebíhalo, běží
nyní tryskem, a ještě dlouho nebude k zastavení, naopak,
přesto se přesýpací hodiny právě v červnu, a již v
červnu.......otáčejí, a důvod k zastavení vznikne......v srpnu
již bude patrné, o co jde, že absolutno neexistuje, pouze
cyklický puls, jako příliv odliv, jako tep srdce, jako
nádech a výdech...
A červen na svém vrcholu vegetativního roku je měsícem,
kdy je velmi důležité nabrat sil na celé pokračovaní
života, na vzdorování překážkám, na realizaci výzev
a rozmnožování v nejširším slova smyslu...
Červen k tomuto čerpání životodárné síly má veškeré
předpoklady, stačí se dívat kolem sebe
Martin Antušák

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Výherci naší poslední soutěže jsou.
Elenka a Ondra Divokých
a Adriana Horníková.
Výhry si můžete vyzvednout jako vždy
do konce měsíce u pí Dáši Jakešové
v místní samoobsluze.

Malá poradna ohledně mezilidských vztahů

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
V poslední době se velmi často ve všech médiích objevuje cizí označování
různých vztahů. V mnohých případech se stává, že se s daným problémem
sami setkáme na pracovišti, ale i v rodině. Jen to nedokážeme správně
rozpoznat a bohužel mnohdy se i bráníme uvěřit, že se to děje právě nám.
Jak se říká „všechno je jednou poprvé“. Proto Vám, kteří do této
problematiky nejste ještě mnoho zasvěceni, budeme prezentovat pár těchto
případů. Jak je rozeznat a jak proti nim bojovat.

ODSTŘIHNI, VYPLŇ A ODEVZDEJ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
(červen 2013)

Dnes bych ale ráda začala českým slovem jakým je „úcta“. Je až
s podivem, jak se nám v naší „demokratické“ společnosti ztrácí
a nastupuje nový směr. Každý z nás by od útlého věku měl být vychován
v úctě k autoritám, ale především ke svým rodičům. Těm totiž prvotně
vděčíme za to, že vůbec jsme a jsou to právě „oni“, kdo nás nechá na
holičkách až v „poslední řadě.“ A jsme to právě my, kdo je necháváme ve
většině případů na holičkách jako první. Měli bychom si uvědomit, že
svým přístupem ke starším, autoritám a hlavně ke svým rodičům dáváme
příklad svým dětem. Pokud se Vám takovýto přístup zamlouvá, prosím,
proti gustu žádný. Nechcete-li být jednou nazýváni přítěží a poslouchat
hrubé nadávky na svou adresu, začněte přemýšlet, jestli jste někde
neudělali chybu, neboť jen chybami se člověk učí.
Katka Pečená

ZADÁNÍ:
Šeptám tiše do Tvých uší,
červená nám pouze sluší.
Chlazené jsme vždycky mls,
roste nás vždy celý trs.
Chceš-li od nás ještě více,

Výše uvedený text Katky Pečky mi vyloženě nahrává, abych se s Vámi
podělila o jeden příběh, který je ještě čerstvý, neb se mi přihodil o
nedělním odpoledni. Stojím Vám takhle před vlastní chalupou, když tu
náhle do uličky, která vede na hřiště a je zde zákaz vjezdu, vrazil
mladý motorkář. Člověk by čekal, že se zalekne dvou dospělých osob,
které tu před zákazovou značkou stojí a mávají na něj, ukazujíc na ten
červenobílý kruh. Mládenec nedbá, odvážně přidá plyn, proletí kolem
(jen ruka mi břinkne o jeho rameno) a zmizí v úzké uličce na hřišti…
Hochu, již jsem ti říkala, co ta značka znamená. Koukal jsi na mě, jako
bys do pěti počítat neuměl a jezdíš tady dál, ve dne, v noci… Nevím,
zda máš řidičský průkaz, ale věz, že tam není pro srandu králíkům.
Když pominu, že cesta vede na fotbalové hřiště, kde motorová vozidla
nemají co pohledávat, když přehlídnu ten fakt, že jezdit zemědělcům
po zasetých polích je prasárna na entou, alespoň ber ohledy na to, že
po té cestě běhají děti a maminky tu jezdí s kočárky. Chodí tu také
pejskaři a nikomu se tvoje počínání nezamlouvá.
Protože nepředpokládám, že sám od sebe čteš obecní zpravodaj,
prosím tvojí maminku, aby ti dala tento text přečíst. Doufám, že se
dotyčné osoby v článku najdou. Chlapců s terénními motorkami zas
tolik v obci není. Starostka

2013

udělej z nás naušnice.
Ano, víš to zase přesně,
my jsme totiž zralé…….
ODPOVĚĎ:

Jméno:

...........................................
...........................................

Věk:

........................

