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ROČNÍK XVII

JAK JSME VOLILI V 1. KOLE PREZIDENTSKÝCH VOLEB
Kandidát
číslo

1. kolo
hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

14

4,82

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

26

8,96

3

Fischer Pavel Mgr.

18

6,2

4

Hynek Jiří RNDr.

0

0

5

Hannig Petr Mgr.

1

0,34

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

1

0,34

7

Zeman Miloš Ing.

133

45,86

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

23

7,93

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

74

25,51

2. kolo volby se uskuteční 26. a 27. ledna 2018

SE NEOBEJDE BEZ:
masopustního veselí, maškar, koláčů, koblih,
zabíjačkových dobrot, piva či teplé medoviny.
A tohle všechno můžeme letos společně zažít!

KDY? v sobotu 10. 2.
KDE? na Mayrovce
SRAZ: na place ve 13:30
s maskou, či bez se vydáme na Mayrovku.
Tam propukne maškarní veselí v 15:00!
Blíže uvnitř čísla ►►►►►

ZMĚNA
VÝPŮJČNÍ DOBY
V KNIHOVNĚ
od února 2018
pondělí
od 17:00 do 19:00
Na čtenáře se těší nová paní knihovnice
Ivona Komárková

Uzávěrka tohoto čísla: 17. ledna 2018
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: K. Pečená, P. Svoboda, M. Antušák
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

◄◄◄ Rezervace míst je možná pouze
se zakoupením vstupenky!
Vstupenky lze zakoupit v sídle OÚ.
Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
US N E S EN Í Z 8. VE Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E
KO N AN É H O DN E 1 8 . 12 . 2 01 7
USNESENÍ č. 3/8VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým schodkovým
rozpočtem na rok 2018. Schodek bude pokryt z naspořených
prostředků z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na
r. 2018 jsou paragrafy.
USNESENÍ č. 4/8VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým střednědobým
výhledem rozpočtu obce Třebichovice na roky 2019 – 2020.
USNESENÍ č. 5/8VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce
pro finanční výbor na rok 2018.

ZO Třebichovice schvaluje novou výši odměn zastupitelů v souladu
s Nařízením vlády č. 318/2017, o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, s platností od 1. 1. 2018.
U S N E S E N Í č . 1 5 / 8 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice schvaluje vyplacení zálohy na členský příspěvek
Svazku TSH pro rok 2018 ve výši 100 000 Kč s odesláním z obecního
účtu v prosinci 2017.
U S N E S E N Í č . 1 6 / 8 V Z/ 2 0 1 7 :
1)
ZO Třebichovice rozhodlo o přípravě pořízení Změny č. 5, jejímž
obsahem bude:
a)
změna vymezení plochy DSm2;
b)
revize vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření.
2)
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce, aby podnikla kroky k
pořízení Změny č. 5. Za tímto účelem uzavře starosta obce smlouvu o
pořízení Změny č. 5 z vlastního podnětu s úřední osobou pořizovatele,
která zajistí stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) Stavebního
zákona. Na základě těchto stanovisek rozhodne Zastupitelstvo obce (na
příštím zasedání) o pořízení Změny č. 5.

POZVÁNKA

USNESENÍ č. 7/8VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s ustanovením inventarizační
komise ve složení: předsedkyně – Marie Hanšová, členové Věra
Hofmanová a Renata Matějovská. Předsedkyně a členové
inventarizační komise provedou inventarizaci majetku a závazků
dle plánu inventur vydaného starostkou obce. Inventarizace
majetku a závazků proběhne od 19. 12. 2017 do 20. 1. 2018 se
stavem zjišťování k 31. 12. 2017.

na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 5. února 2018
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
ZO

2.
3.
4.

Rozpočtové opatření č. 12/2017

5.

Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti
místní správy za rok 2017

6.

Schválení ceny za stočné 2018, způsob
vybírání stočného a podmínky, za nichž bude
poskytována sleva

7.

Schválení členského příspěvku Svazku obcí
TSH

8.
9.

Stanovení ceny za nájem 1 m2 pozemku

USNESENÍ č. 9/8VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci
akce s názvem „Výměna výplní 107 Třebichovice“ s dodavatelem
BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o., Železárenská 315, 272 01
Kladno, IČ 24725447.
U S N E S E N Í č . 1 0 / 8 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o pachtu pozemků
za účelem provozování zemědělské výroby pachtýřem AGD
Kačice, s.r.o., IČ 470 48 620, se sídlem Kačice, K farmě 28 na
dobu neurčitou.
U S N E S E N Í č . 1 1 / 8 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice souhlasí s ukončením Smlouvy o spolupráci
veřejných zadavatelů mezi Obcí Třebichovice a Středočeským
krajem ze dne 26. 9. 2011 na akci s názvem „II/118 Třebichovice,
průtah“ a ukládá starostce podepsat předloženou Dohodu o zániku
závazků ze smlouvy č. 1858/DOP/2011.
U S N E S E N Í č . 1 2 / 8 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice souhlasí s podpisem Smlouvy o společném
zadání veřejné zakázky mezi Obcí Třebichovice a Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou
organizací na vyhotovení projektové dokumentace pro akci
s názvem „II/118 Třebichovice, průtah“.
U S N E S E N Í č . 1 3 / 8 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávních
vztahů mezi obcí a členy zastupitelstva obce dle přílohy.

2018

U S N E S E N Í č . 1 4 / 8 V Z/ 2 0 1 7 :

USNESENÍ č. 6/8VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce
pro kontrolní výbor na rok 2018.

USNESENÍ č. 8/8VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje aktualizované ceny Přílohy č. 1 ke
smlouvě o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob
pro rok 2018.

LEDEN

Účetní odpisový plán pro rok 2018
Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti
organizační složky místní knihovna
Třebichovice za rok 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Třebichovice na rok 2018 pro
SK Třebichovice z.s.

10. Pořízení Změn č. 5 územního plánu
11. Různé

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016,
o nočním klidu, ve dnech konání mysliveckého plesu
20. 1. 2018 se doba nočního klidu v noci následující po
konání akce 21. 1. 2018 vymezuje od 2. do 6. hodiny.
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ZNÁMKY NA POPELNICE

vždy v pondělí nebo ve středu lze zakoupit v sídle OÚ
Popelnice, která NEBUDE od února 2018 řádně OZNAČENA = NEBUDE VYVEZENA.
Svozový den: ÚTERÝ.
Popelnice vyvážené 1 x za 14 dní jsou vyváženy vždy v úterý v sudém týdnu.
CENÍK úhrad za likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2018
Počet
Cena celkem
Poznámka
svozů/rok
vč. DPH

Druh služby

Typ nádoby

týdenní svoz

120 l

52

1 734

čtrnáctidenní svoz

120 l

26

1 074

měsíční svoz***

120 l

12

548

kombinovaný svoz

120 l

39

1 572

jednorázový svoz

120 l, pytel

1

54

*** Nově je v prodeji bílá známka
pro měsíční svoz.
Termíny měsíčního svozu:
30. 1., 27. 2., 27. 3.,
24. 4., 22. 5., 19. 6.,
17. 7., 14. 8., 11. 9.,
9. 10., 6. 11., 4. 12. 2018

ZIMA 1x týdně,
LÉTO 1x za 14 dní

Pozn.: u nádob 240 l je cena za známku dvojnásobná; pytel může být jakýkoli, popř. lze zakoupit pytle AVE na OÚ.

CENÍK úhrad za likvidaci BIOodpadu pro rok 2018
Známky na
BIOpopelnice na rok 2018
bude možné zakoupit
v sídle OÚ Třebichovice
během března 2018
v úředních hodinách

PO PLAT KY
ZA PSY

Druh služby

Typ nádoby

Počet
Cena celkem
Poznámka
svozů/rok
vč. DPH

BIO mini

140 l

14

748

BIO MAXI

240 l

14

964

cena obsahuje
nájem nádoby,
svoz a zpracování
BIO

Poplatek činí 75 Kč za psa na rok,
za druhého a dalšího psa 100 Kč/rok.
Poplatek za psa je splatný k 31. 3. 2018.
Hradit lze POUZE a JEN v pondělí nebo ve středu!!!

VÝZ VA OBČANŮ M
Do pošty OÚ dorazila níže uvedená prosba o pomoc. Pokud můžete být nápomocni, prosím, kontaktujte pana Vránu.
Dobrý den,
na portálu iDNES.cz vyrábíme rozsáhlý videoseriál o zaniklých železničních tratích v České republice. Rádi bychom natočili jeden
díl o úseku Kladno Dubí - Zvoleněves. K tomuto tématu ale sháníme historický obrazový materiál.
Proto jsem se chtěl zeptat, zda obec Třebichovice nemá fotografie
k tomuto tématu a zda bychom je mohli využít. Pokud ne, zda neznáte
v obci někoho, kdo by je mohl mít.
Děkuji za odpověď, přeji krásný den.

Jakub Vrána, videoeditor iDNES.CZ
Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, mobil: 724 723261, jakub.vrana@idnes.cz
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PŮLNOČNÍ A NOVOROČNÍ
FOTO: Luboš Pečený

PŮLNOČNÍ ve Třebichovicích

▼ PŮLNOČNÍ u kapličky, 24. 12. 2017 ▼

Letošní půlnoční setkání již čtvrté v pořadí o štědrém večeru zorganizoval
gang Martina Jakeše u kapličky ve Třebichovicích. Zpívání po
štědrovečerním salátu s řízkem bylo velice příjemné. Pro zahřátí byl již
tradičně připraven svařák a grog. Děkujeme všem za přípravu, hlavně za
hudební doprovod skvěle podaných úryvků koled, o které se postaral na
trumpetu pan Václav a na tamburínu pan Martin. Smekám před každým
hudebním nadáním a dvojnásob před hráči na dechové nástroje.
V mrazivém půlnočním počasí je hra na dechový nástroj hodna jen a jen
obdivu. Měli jsme menší problém sladit společně slova koled, neboť každý
zná trochu odlišnou verzi, ale to je jen další důvod ke společným setkáním,
ještě pár let a už budeme zpívat jako jeden muž. Škoda, že byť mnoho
občanů přislíbilo účast, se někteří nakonec nedostavili. Ale nebojte, my
ostatní jsme měli skvělý, hřejivý pocit sounáležitosti. Takové chvíle kdy
„vesnice“ vnímá sváteční atmosféru, jsou opravdovým svátkem. Osobně
jsem byla velmi potěšena, že některé rodiny „mezi nás“ přišli i s mladou
generací a doufám, že budeme naši mládež potkávat na společných akcích
častěji. Děkuji všem zúčastněným, díky Vám byla štědrovečerní nálada
zase o něco lepší a příjemnější. Těším se na letošní společné zpívání na
počátku adventu i o vánocích.
Katka Pečená

NOVOROČNÍ výstup na Vinařickou horu
První lednový den roku 2018 se opět našli nadšenci, kteří po
silvestrovských oslavách našli sílu a vyšlápli si společně s občany obce
Hrdlív na Vinařickou horu. V kráteru, kde jsme společně opekli novoroční
klobásky, buřtíky a posilnili se nápoji, nás bylo celých 7 dospělých, jedna
slečna a nejmladší z rodu Daičů.
Skupina našich 9-ti členů se samozřejmě jako vždy, nemůže rovnat „hrdlívské přesile“, která měla letos silnou základnu dětských účastníků.
Obdivuji Martina Antušáka, který byť z Prahy přijíždí každým rokem, aby si s námi užil krásnou atmosféru společné první opékačky v roce. Kdo
tam nebyl, neuvěří, že první lednový buřtík chutná ze všech nejlépe. Všichni jsme dosáhli vrcholu hory, která se tyčí 413m vysoko nad mořem.
Výhled byl nádherný do velké dálky, ale bohužel nevydržel dlouho a na úpatí hory při zpáteční cestě nás dostihla krátká dešťová přeháňka.
Celkově se vše velmi vydařilo a těm, co přišli z oslav nastávajícího roku v časných ranních hodinách, cesta velice prospěla. Ráda bych naspala,
že se na všechny těším i příští rok, ale vzhledem k tomu, že je nás každým rokem méně, to neudělám. Je to zbytečné mlácení slámy. Takže Vy, co
přijdete1.1.2019 na Vás se těšíme a ostatní ať si to užijí doma při gaučingu.
Katka Pečená

▼ NOVOROČNÍ výstup na Vinařickou horku, 1. 1. 2018 ▼

kp
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁN Í 2018
FOTO: Milan Petriščák, mj, Honza Jehlička

Královská koleda 3 králů ukončila definitivně vánoční čas.
Sníh zavál jejich stopy, které možná vedly i k Vašemu domu
a na vratech Vám zůstala ta 3 magická písmena K+M+B
s letopočtem nového roku 2018.
Je-li tomu tak, patří Vám naše poděkování za dary,
které jsou krásným projevem lidství.
Letošní sbírka vynesla částku 10 469 Kč.
Kdo byli tito tajemní mágové, dnes v lidové tradici známí jako „Tři králové“?
Matoušovo evangelium o těchto prvních zástupcích pohanů nepíše takřka nic.
Zmiňuje, že přišli z východu za hvězdou, která je přivádí do Jeruzaléma a Betléma,
kde nalézají Dítě. Jemu se klaní a přináší své dary.
Slovo „mág“ (mudrc) použité v evangeliu pravděpodobně poukazuje na perskomédskou kněžskou třídu, která se zabývala astronomií a astrologií. Jinak řečeno, jde
o ty, kteří studovali nebeská znamení.
Nikde v evangeliu není zaznamenán přesný počet těchto putujících mágů a proto i ve
starokřesťanských výkladech jejich počet kolísá od dvou až po dvanáct. Jejich
nejstarší dochované vyobrazení je v římských Priscilliných katakombách, kde
v Řecké kapli z počátku 3. století nalezneme fresku sedící Panny Marie s Dítětem na
klíně a třemi mágy přinášejícími své dary.
Dnes vžitý počet tří mudrců vychází z počtu symbolických darů popsaných
v evangeliu: zlato označovalo královskou moc, kadidlo Kristovo božství a myrha –
Ježíšovo lidství.

Koledy se zúčastnilo 12 dětí s doprovodem dospělých. Studené počasí neodradilo
a odměnou bylo koledníkům společné posezení v knihovně. Dětem se koleda líbila
a slíbily, že příští rok si ji zopakují. Dokonce přislíbily starostce účast na
zinscenování živého obrazu při letošním rozsvícení vánočního stromu. Tak se máme
na co těšit!
Děkuji všem, kteří pomáhali.

Markéta Jehličková
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NOVOROČNÍ TURNAJ V KARETNÍ HŘE
LÓRA TŘEBICHOVICE 2018
FOTO: Milan Petriščák, Jaroslav Povondra

TEXT: Jaroslav Povondra
V sobotu 13. ledna 2018 se uskutečnil již 15.
ročník na Kladensku velmi oblíbené karetní
hry Lóra a to za účasti devatenácti
čtyřčlenných týmů. Tento rekordní počet byl
důstojným
zhodnocením
jubilejního
patnáctého ročníku.
Turnaj se uskutečnil pod záštitou obecního
úřadu v příjemném prostředí nově upraveného
místního společenského sálu.
Celkem 76 hráčů smíšených týmu mužů i žen
sehrálo ve třech kolech celkem 57 her.
Každá hra se skládá ze čtyř tálijí, v rámci
každé tálije odehrají hráči sedm her plus jednu
volitelnou.
Účastníci turnaje se sjeli ze širokého okolí,
přijeli hráči z Kladna, Hrdlíva, Smečna,
Vinařic, Kačice, Pcher, Ledců, Loun, Otvovic,
Bakova i z Prahy. Nejdále to měl tradiční
účastník, tým z Lubů z okresu Cheb. Je
paradoxem, že domácí byli zastoupení jen
několika hráči a tentokrát nepostavili ani jeden
kompletní tým.
Startovné pak pokrylo jak občerstvení i
hodnotné ceny pro ty, kterým šla po celé
odpoledne nejlépe karta.
Na pomyslných stupních vítězů se pak na
závěr objevili převážně noví borci, těm
osvědčeným se tentokrát tolik nedařilo.
Na závěr byl vyhlášen i smolař turnaje, který
uzavřel pořadí jednotlivců.
Cena v podobě kytice byla připravena i pro
nejúspěšnější ženu, kterých v turnaji hrálo
celkem dvacet čtyři.
Pro první tři týmy a jednotlivce byla vyrobena
plaketa turnaje, vítězný tým stejně tak nejlepší
jednotlivec převzal putovní pohár, na který
bude natrvalo zvěčněn jejich úspěch.
Při svém prvním vystoupení na našem turnaji
zvítězili v soutěži týmů Karbaníci z Kladna.
Obhájci loňského vítězství pak obsadili páté
místo.
Organizátory celého turnaje byli Jaroslav
Povondra a Jana Povondrová

Jana a Jaroslav
Povondrovi,
organizátoři akce

Konečné pořadí jednotlivci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lašťovka Jiří
Pjaskr Michal
Zadáková Marie
Nekvinda Ladislav
Dudáček Lukáš
Vrba Vladimír

Pohodáři
Karbaníci
Lidunka
Budaři
Marňáci
Luby I

4 body
4 body
4 body
4 body
4 body
5 bodů

159 skóre
166 skóre
190 skóre
192 skóre
200 skóre
171 skóre

25 bodů
25 bodů
26 bodů
26 bodů
27 bodů
27 bodů

878 skóre
909 skóre
820 skóre
842 skóre
850 skóre
882 skóre

Konečné pořadí týmů
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karbaníci
Lidunka
Luby I
Pohodáři
Játro Otvovic - SVT
Lučani

Kompletní výsledky najdete na www: pocom.cz/lora
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TR ADIČNÍ M ASOPUST

NA MAYROVCE
V SOBOTU 10. 2. 2018
Letos se vydají na Mayrovku tyto masopustní průvody:
Ve 12:30 vyráží průvod od Divadla Lampion a ve 13:00 se
napojí na masopustní průvod z Pod-průhonu. Průvod
maškar z Tuháně s obchůzkou po domech vyrazí
ve 13:30 od Louky. Průvod maškar z Libušína startuje
ve 14:00 od MÚ Libušín. Průvod maškar z Vinařic začíná
ve 14:30 u OÚ Vinařice.
V 15:00 hod. se průvody maškar sejdou
na Mayrau, kde bude navazovat další

MASOPUSTNÍ PROGRAM.
Máte-li chuť připojit se k maškarnímu veselí,
sejdeme se v sobotu 10. 2. ve 13:30
na rozcestí u autoopravny (Pešek),
odkud se vydáme pěšmo na Mayrovku.
Koho bolí nohy, či by trasu neušel,
může jet busem Nr. 9 ve 14:20.

17. 2. 2018 od 15:00
Velký sál Třebichovice
Třebichovický spolek ochotných ochotníků

Těšíme se, že přijdete řádně namaškaření.
Ale přijít můžete i v civilu, maska není podmínkou,
pouze volnou vstupenkou do areálu Mayrovky.
▼ Večer čeká dospělé v hospůdce Případov ▼

Vás zve na obnovenou premiéru pohádky

MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ
Zahrajeme ji pro vás v novém hávu. Nejen, že máme nové
kulisy, ale i složení našeho spolku se od uvedení předešlé
premiéry této pohádky, která byla v květnu 2013, téměř celé
vyměnilo.

sobota 10. 2.
od 20:00

DUO ARIES
vstupné 80 Kč
masky za polovic
vyhodnocení masek

Takže neváhejte a přijďte podpořit naši aktivitu

v sobotu 24. března 2018 v 16:00
do místní hospůdky Případov.
Tak jako vždy je vstupné dobrovolné.
Moc se na vás těšíme.

STRANA
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SK Třebichovice, z. s.
Třebichovice 89, 273 06 Libušín (OÚ)
sktrebichovice@gmail.com
IČ 61894761
Předseda: Vladimír JAVOŘÍK
Sekretář: Petr SVOBODA
Kontrolní komise: Michal FERENČÍK, Martin JAKEŠ, Jan LOUDA
Na konci roku se ohledně sportovních aktivit nic
neděje, ale neznamená to, že se neděje nic.
15. prosince 2017 proběhla na malém salónku OÚ
řádná valná hromada Sportovního klubu
Třebichovice, z.s., kde hlavním bodem bylo přijetí
nového oddílu do klubu. Jedná se konkrétně
o třebichovické milovníky jedné stopy, tedy té
motorizované, Moto Případov. Účast byla hojná,
a to nejen ze strany stávajících členů, jak
fotbalistů, tak hlavně ochotníků z Třebivadla, ale
velké zastoupení měli i nově přistupující. Abychom
splnili regule ve stanovách uvedené, tak proběhla
volba výkonného výboru a předsedy klubu. Nové
složení výkonného výboru je:
Vladimír JAVOŘÍK (fotbalový oddíl)
David KVĚTOŇ
(Třebivadlo)
Jiří KVĚTOŇ ml.
(Moto Případov)
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují
sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
Stanovy klubu naleznete na webových stránkách obce.
Členský příspěvek činí 1 korunu českou za osobu a rok.
Pokud se chcete stát členem klubu, stačí odevzdat vyplněnou
přihlášku sekretáři klubu. Přihláška je ke stažení na webu obce,
nebo kontaktujte sekretáře klubu.

V lese nad obcí (pod bývalou hájenkou) pomalu končí probírka
stromů a klády již neleží přímo na cestě, nicméně terén zde
ještě není upravený a proto prosíme občany o maximální
opatrnost při průchodu lesem.
Do konce ledna by měly zmizet všechny kmeny a zůstanou zde
hromady větví, které si mohou občané vzít pro vlastní
potřebu. Prosíme ale, nerozhazujte hromady, nechte ořezy
pohromadě. Po dokončení kácení bude upravena cesta
přes les. Děkujeme. mj
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LEDEN
Leden se od předchozího prosince liší v bioenergetickém
smyslu tím, že ačkoliv venku za okny vypadá vše stejně, je
již po zimním slunovratu. Na světle a teple to poznat zatím
není, na úrovni jemné vibrace však ano. Senzitivní lidi cítí
mentální změnu, kdy spontánní mysl v lednu již není
zaměstnána bilancováním a rozjímáním, ale novými plány
a duchovní přípravou na jejich realizaci. Takto se liší
i horoskopy střelce a kozoroha, kdo to chce slyšet z úhlu
pohledu římské astrologie.
Bioenergeticky nejzatíženějším orgánem ledna je močový
měchýř, propojený dráhou se smyslem sluchu, který po
lednu chce být tichým měsícem…
V lednu je velmi aktuální pít čaje z květů černého bezu,
přesličky, břízy, jitrocele, svízele a kukuřičných vláken.
Lednová pranostika „v lednu
silný led, v květnu bujný med“
neplatí zdaleka jen o medu.
Příroda v našem zeměpisném
pásmu nemá ráda troškaření,
nýbrž věci se mají dělat
pořádně, v zimě ať je zima,
v létě léto …potvrzuje to i další
pranostika „zima měkká –
doktor čeká“.
Mějte v lednu na paměti – věci u vás doma jsou ve vašich
rukou 
Martin Antušák

Ukončení cvičebních programů

Petr Svoboda

VĚTVE K ODBĚRU Z LESA NAD OBCÍ

LEDEN

S lítostí všem jménem Lenky Kočínské oznamuji, že její cvičební
nasazení pro naše líné zadky skončilo. Plně chápu její rozhodnutí,
každá činnost prováděná s dobrou vírou je vždy časově náročná.
Rozhodnutí naší skvělé cvičitelky, je čistě její osobní záležitostí a
já s ní plně souhlasím. Proč se obětovat na poli, kde není odezva a
zanedbávat tím vlastní blízké.
Jménem všech bych jí ráda poděkovala za vše, co pro nás
dokázala udělat. Zároveň děkujeme Vám, kdo jste si užívaly
společně s námi na jejích hodinách. Doufám, že pokud nastane
příznivější čas pro obec v pohybu, bude to právě ona, kdo nás zase
dokáže plně nabudit a přimět udělat něco pro sebe.
Děkuji.

INFORMOVANOST OBČANŮ
Všichni občané obce (a nejen oni!) mohou využívat ZDARMA moderní informační systém a dostávat zprávy do
svého mobilu pomocí SMS, v případě chytrých mobilů lze navíc využívat aplikaci MOBISYS.
Postup registrace je podrobně uveden na webu obce po kliknutí na ikonu umístěnou dole v levém sloupci nabídky –
KOMUNIKUJTE S OBCÍ MODERNĚ. Zaregistrujte se podle návodu a všechny informace vám budou k dispozici.

Zrušení registrace systému obecních SMS
Ze systému obecního zpravodajství Mobisys je možné se odregistrovat zasláním SMS ve tvaru ODREG
TREBICHOVI OBZ na telefonní číslo (+420) 777 080 880. Pokud se jedná o telefonní číslo, z něhož již nelze zaslat
SMS zprávu, potom lze provézt odregistraci tak, že nám zašlete čísla, která již nejsou platná (např. z důvodu úmrtí
nebo odcizení) a my zařídíme jejich odregistraci.

Katka Pečená

