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ROČNÍK XVII

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

MOTOSRAZU 23. 6. 2018
se doba nočního klidu
v noci následující po konání akce
24. 6. 2018 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

MŠ Hrdlív slaví
40. narozeniny
v neděli 24. června 2018
od 10 hodin

DOVOLENÁ NA OÚ A V KNIHOVNĚ
od 16. do 27. 7. a od 13. do 24. 8.
bude obecní úřad zcela uzavřen

Spanilá jízda pana Zdeňka Mračka
odstartovala v úterý 12. června ve 12 hodin 12 minut z mostku přes Svinařovský
potok. Cesta povede napříč šesti zeměmi (Česko, Slovensko, Polsko,
Litva, Lotyšsko, Estonsko) a bude dlouhá cca 4500 km.
Bohužel jsme se o tomto cyklistickém kousku dozvěděli pozdě a
neměli tak čas a prostor našeho cykloborce podpořit. Škoda! Tak
alespoň dodatečně posíláme přání šťastné cesty!

Uzávěrka tohoto čísla: 12. června 2018
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: M. Antušák, P. Svoboda
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
O P R AV A M Í ST NÍ K O M UN IK AC E
Během srpna bude probíhat oprava místní komunikace vedoucí okolo
bytovek (č.p. 13 a 21). Žádáme občany zde bydlící, aby se připravili na
uzávěru. Firma, která zakázku vysoutěžila, musí nyní zajistit vytyčení
sítí a zařídit potřebné dopravní opatření.
mj
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Od 18. 6. do 27. 6. 2018 probíhá

VÝBĚR
STOČNÉHO
v hotovosti v sídle OÚ

ZM ĚN A S B ĚR N ÉHO M ÍST A
N A T Ř ÍD Ě NÝ O D P AD
Od července budou po dohodě se svozovou firmou (AVE) přesunuty
kontejnery na tříděný odpad (papír a plasty) z plochy za prodejnou
Jednota COOP do míst původně stojícího domu č.p. 38, kde je pro ně
zřízen přístřešek. Doufáme, že tato změna bude vítaná nejen vlastníky
domů, jimž pod okny nyní stojí kontejnery. Výhledově bude do míst
zavedeno veřejné osvětlení a kamerový systém, který bude
monitorovat plochu okolo kontejnerů, neboť existuje důvodný
předpoklad toho, že odpad je nejen ukládán mimo nádoby, ale také
odebírán a odvážen do sběrny (papír).
mj

pondělí

18. 6.

8 – 12

18 – 20

středa

20. 6.

8 – 12

15 – 17

pondělí

25. 6.

8 – 12

18 – 20

středa

27. 6.

8 – 12

15 – 17

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

POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 18. června 2018
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Vydání Změn č. 5 Územního plánu Třebichovice
3. Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
4. Směrnice ohledně bytů ve vlastnictví obce
5. Aktualizace Strategického plánu obce
6. Záměr prodeje pozemků Rovina
7. Různé

Odkládání odpadů na veřejná prostranství je považováno za

ZAKLÁDÁNÍ ČERNÝCH SKLÁDEK
ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEODKLÁDALI ODPAD
NA PROSTRANSTVÍ PŘED VRATA DO DVORA OÚ.
Pokud jste nestihli odevzdat velkoobjemový odpad v termínech svozů, je třeba kontaktovat předem OÚ
a domluvit se o uložení odpadů na obecní pozemky. Nedávno nalezená lednice, dva mrazáky, kamna, varná
deska a další odpad před vraty do dvora je typickým příkladem toho, jak se s odpadem nenakládá! O pár dní
později je tu další skládka – televize, tiskárna a vylitý motorový olej! Vše patří do nebezpečného odpadu, který
jsme sváželi v květnu. Do popelnice na olej je možné ukládat jen jedlé oleje. Děkujeme, že dodržujete pořádek
a nezakládáte černé skládky! Pracovníci OÚ vám vyjdou vstříc, odpad od vás odeberou, není třeba takto
zaneřádit obec!
mj
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Na programu veřejného zasedání bude také záměr prodat obecní
pozemky určené pro zástavbu nízkopodlažním bydlením
venkovského typu. Již dlouho hovoříme o prodeji, nyní se konečně po
nutných úpravách, které byly provedeny (oddělení pozemku, po
kterém vede cesta a který není předmětem prodeje a také úprava
v rámci Změny č. 5 územního plánu), rýsuje finální verze záměru.
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Ten byl projednán s advokátní kanceláří, aby nedošlo ke zbytečnému
pochybení při manipulaci s majetkem, který má přinést obci více jak 3
milióny korun. Ty budou investovány do výstavby chodníků podél hlavní
silnice. Zde je návrh záměru, který bude spolu se smlouvami vyvěšen na
úřední desce:

Obec Třebichovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů,

záměr prodat pozemek parc. č. 181/8
o výměře 13 496 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
a

záměr prodat pozemek parc. č. 181/1
o výměře 3 060 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
nacházející se v katastrálním území Třebichovice, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
Jedná se o pozemky, které jsou v územním plánu určeny pro zástavbu
nízkopodlažním bydlením venkovského typu.
Minimální kupní cena činí 200 Kč/m2
za podmínek dále uvedených v kupní a plánovací smlouvě,
které tvoří nedílnou součást tohoto záměru.
Text záměru včetně kupní a plánovací smlouvy je ke stažení na elektronické úřední desce.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK
► Nabídku tvoří vyplněná a podepsaná kupní a plánovací smlouva spolu s vyplněným krycím listem nabídky, kde
budou uvedeny identifikační údaje uchazeče.
► Nabídky se podávají v zalepené obálce, zabezpečené proti předčasnému otevření, kde na čelní stranu uveďte:
Výběrové řízení pozemky ROVINA, NEOTEVÍRAT
► Na zadní stranu obálky uveďte svoje jméno a adresu
► Nabídku odevzdejte nejpozději (bude doplněno po schválení na veřejném zasedání) do sídla OÚ Třebichovice.
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Oslavili jsme DEN DĚTÍ – 2. června 2018
Foto Milan Petriščák, text Markéta Jehličková

Slunečné počasí onoho sobotního červnového
odpoledne přilákalo na fotbalové hřiště ve
Třebichovicích velké množství především
malých návštěvníků, kteří tady oslavili svůj
svátek – Mezinárodní den dětí.
Odpoledne plné zábavy a zážitků všeho druhu
měl na svědomí Milan Petriščák, který se letos
ujal „režie“ a pod jeho vedením a za pomoci
mnoha asistentů včetně pracovníků obce se
děti mohly radovat a užívat si svůj dětský den!
Děkuji všem aktérům za vynaložené úsilí.
Vykouzlilo na tvářích dětí nejeden úsměv!

RÝŽOVÁNÍ ZLATA 
Velkou atrakcí bylo bezesporu rýžování zlata.
Každý „zlatokop“ si odnesl diplom se
skutečnými zlatinkami. Z původního záměru
rýžovat zlato přímo v potoce jsme nakonec
ustoupili, protože použití klajmu (nádoba
s vodou) je přece jen pohodlnější
a bezpečnější způsob. Jak se zlato rýžuje,
předvedli členové Českého klubu zlatokopů,
kteří mají za sebou nejedno světové
mistrovství – Luboš a Vilda.
Není to vůbec jednoduché, což si mohli
všichni vyzkoušet. Klub českých zlatokopů
pořádá množství akcí po celé republice
a pokud vás tento druh zábavy oslovil,
koukněte na zlatokop.cz.
V příštím roce se chystají na mistrovství světa
do finské Tankavaary, která leží až za
polárním kruhem. Zlata je tam prý dost…

O PEJSKOVI A KOČIČCE
se jmenovala pohádka pro nejmenší v podání
herců divadélka U Zvonu z Kladna. 
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HASIČI 
Pcherští hasiči, kteří jsou také našimi hasiči,
jak správně poznamenal v rozhovoru
s moderátorem Honzou Lukavským jejich
velitel Michal Veselý, přijeli představit svůj
nový vozový park, na který jsou náležitě
pyšní. Umožnili dětem zastříkat si na kuželky
a sprška v horkém dni přišla vhod.
POLICIE 
I tohle byl fajn zážitek – osahat si policejní
auto, zahoukat a ještě si obléknout
neprůstřelnou vestu… Pistoli ale nepůjčili...

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
Překvapivě velký zájem byl letos o výtvarnou
dílničku, která nabídla dětem řadu kreativních
prvků. Díky za ně především Petře Uharček,
která je připravila.
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
Tak tohle nemůže chybět na žádné dětské
akci! Holky a kluci se díky umu paní malířky
proměnili na kočky, psy, upíry, draky, ….

PSÍ AGILITKY
předvedla Julie Wohanková se svými
svěřenci. Máte-li zájem cvičit se svým
čtyřnohým přítelem, vypravte se za ní do
Chvojinek. Ráda vám poradí…
HORKOVZDUŠNÝ BALÓN
s námi málem vzlétl, nebýt větrného počasí
kousek nad zemí… Jeho majitel nechtěl
riskovat, a tak jsme si vyzkoušeli nastupování
do koše, funkčnost hořáků a vyslechli
si zajímavé povídání o létání horkovzdušnými
balóny. Takový zážitek jistě stojí za zkoušku,
a tak na další akci opět pana balonáře
pozveme a budeme věřit,
že počasí nám bude nakloněno
a podaří se nám pohledět
na Třebichovice z výšky…

Další fotky naleznete na webových stránkách obce. UPOZORNĚNÍ: Svojí účastí na obecních akcích dáváte souhlas se zveřejněním fotografii, na kterých můžete být zachyceni.
Je totiž rozumné předpokládat, že obec pořizuje fotodokumentaci a tuto zveřejňuje na stránkách zpravodaje, na webu, v kronice, apod. V případě nesouhlasu kontaktujte OÚ.
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SK TŘEBICHOVICE
Tak po relativně slibném začátku jara pokračovaly dobré
výsledky v zápasech, ale přes veškerou snahu se nepodařilo
„čistě“ vyhrát. No a po přibývajícím počtu zranění základních
hráčů se to začalo promítat do výsledků v posledních zápasech.
Tady je malé shrnutí.
Po domácím zápasu s Neuměřicemi pokračovala soutěž
venkovním mačem s klubem Zichovec „B“. Zápas probíhal
v poklidném tempu, který jsme ale bohužel neudávali my, ale
soupeři a ti nakonec vyhráli 3:0.
Následoval druhý domácí zápas a to (teď už jediné) derby se
sousedními Vinařicemi. Zápas to byl náležitě vyhecovaný, kde
Vinařičtí v první polovině už vedli dva nula, ale do konce první
půle se nám povedlo dát kontaktní gól a v ještě urputnější druhé
půli jsme to dotáhli až na vyrovnání. Další gól již do konce
zápasu nepadl, a tak tedy došlo (opět) na penaltový rozstřel.
V něm jsme byli úspěšnější (2:0) a zápas skončil výhrou 3:2
k velké nespokojenosti hostů.
Další venkovní zápas s mužstvem Dubí „B“ byl opět velmi
vyrovnaný a opět jsme dotahovali, kdy hosté po první půlce vedli
1:0. V druhé půlce jsme vyrovnali a ustáli následný velký tlak
domácích na zvrácení výsledku. To nás asi stálo dost sil a v
následném penaltovém rozstřelu jsme prohráli 5:4.
Tři v řadě jdoucí zápasy s Vinařicemi, Dubím a Zákolany se
odehrály v rámci jednoho týdne, což je pro netrénované velká
zátěž a možná i proto zápas s posledně jmenovanými byl
jednoznačnou záležitostí domácích – ale nemá smysl se
vymlouvat, byli opravdu dobří a zaslouženě vyhráli 7:0.
Třetí domácí zápas z jarních čtyř se odehrál s velkou pachutí nad
výkonem rozhodčího, což mohou posoudit i ti, co se přišli
podívat. Hráli jsme s týmem z Pcher. Zápas jako takový nijak
nevybočoval, šance byly na obou stranách, ale to jak situace
posuzoval rozhodčí – největší rozhořčení způsobil neuznáním
gólu domácích, který nejdříve uznal a na protesty soupeřů jej po
poradě s pomezním (z Pcher, který to navíc neviděl) zrušil. Poté
jsme dostali gól my a k dovršení toho všeho jsme neproměnili
penaltu po faulu na našeho útočníka. Na takový víkend je lepší
co nejdříve zapomenout.
Následovaly dva venkovní zápasy týmů z vrcholu tabulky, na
které jsme se navíc nesešli z důvodu výše zmíněné marodky a
směnného provozu. První zápas byl v nádherném areálu
v Družci, kde nám tamní borci nadělili desítku a my si ani
neškrtli. O týden později se situace opakovala jak přes kopírák
v Pozdni, kde jsme byli o ždibíček „úspěšnější“ a dostali jsme jen
příděl devíti gólů.
Čekají nás poslední dva zápasy tohoto ročníku 2017/2018 a to
s týmy Zlonice „B“, ke kterým jedeme a Velké Přítočno „B“
přijede na poslední zápas k nám.
Držte nám palce. Sportu zdar, fotbalu zvlášť.
K o m e n t o v a l

P e t r

S v o b o d a
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Hlavní událostí června je letní Slunovrat. Na rozdíl od zimního
slunovratu, který našimi starověkými předky úzce napojenými na
přírodu zůstával dlouho nepovšimnut, byl letní slunovrat mocně
uctíván.
V červnu také nastává „hlavní bylinkářský svátek roku“
– Svatojánská noc.
Bioenergeticky nejzatíženějším orgánem června je tenké střevo,
které dle tradiční čínské medicíny chrání srdce tím, že vypouští
nadbytečnou energii horkosti a přemíry napětí.
V červnu je proto dobré do pokrmů zařadit koření a bylinky na
trávení, jako například pelyněk, ten uvolňuje žaludeční křeče,
tymián, ten podporuje trávení tuků, pažitku, ta působí proti
střevním parazitům, libeček, ten zabraňuje plynatosti, hřebíček,
ten působí antibakteriálně, šalvěj, ta podporuje tvorbu
žaludečních šťáv a hojení sliznice žaludku a střev. Také střevům
pomáhají například kysané mléčné výrobky.
Nejenom krmí je člověk živ, ale také duchem, a v tomto smyslu
energii střev škodí přespřílišná kritičnost a neustálé analyzování.
A jaký přelom ve svém životě k letošnímu letnímu Slunovratu
vymyslíte vy? ☺

Martin Antušák

Chodili jste také do mateřské školky v Hrdlívě? Nebo vaše děti, vnoučata?
Pravděpodobnost je docela vysoká, protože historie školky se začala psát už
v roce 1978. Za tu dobu prošla jejími „branami“ pěkná řádka dětí. Vyprávět
o tom by mohla i paní ředitelka Renáta M., která Vás prostřednictvím
zpravodaje srdečně zve na oslavu 40 let trvání školky.
Obec Třebichovice se připojuje ke gratulantům, přeje samé šikovné a hodné
děti. A jako dárek posílá dětem lezeckou stěnu, která bude jednou z atrakcí
u příležitosti oslav výročí. Tak se přijďte podívat!
mj

