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SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

POŘÁDÁ A ZVE
NA ŠKOLENÍ

PRVNÍ POMOCI
na salónku OÚ Třebichovice
čtvrtek 27. dubna od 18 hodin
Školení je ZDARMA, každý účastník
obdrží certifikát o školení. Praktické
ukázky a vyzkoušení masáže srdce
a další praktické a užitečné rady
nám bude přednášet
Bc. Michaela Veselá, DiS.

SETKÁNÍ S OBČANY
V pátek 28. dubna 2017 od 18:00
se uskuteční na salónku OÚ Třebichovice
setkání občanů a zástupců obce ohledně
plánovaného záměru rekonstrukce ulic
v lokalitě okolo obecního úřadu.
Prosíme všechny občany zde bydlící, aby se
schůzky účastnili a svým názorem přispěli
k výběru toho nejvhodnějšího řešení.
Blíže uvnitř čísla

???

DERBY
TŘEBICHOVICE : HRDLÍV
neděle 23. 4. od 17 hodin
na hřišti SK Třebichovice

Uzávěrka tohoto čísla: 19. dubna 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: L. Pečený, L. Grundzová (LG), 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

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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POZVÁNKA

Vážení,

na veřejné zasedání zastupitelstva

dovolujeme si Vás pozvat na další veřejné zasedání zastupitelstva, jehož
program přináší zveřejněná pozvánka. Neobvyklý středeční termín je
důsledkem dvou za sebou jdoucích volných pondělků, které nám
prodlouží oba následující víkendy.
Vzhledem ke konání několika obecních akcí na salónku v průběhu týdne,
se překládají (popř. ruší) termíny jógy (19. a 26. 4.) a zumby (27. 4.).
Místo cvičení se mohou všichni občané zúčastnit školení 1. pomoci (27.
4.) a setkání se zástupci obce (28. 4.).
Obecní úřad bude během měsíce května na deset dní uzavřen z důvodů
malování, a to od 15. do 26. 5. Nabídky na pronájem pohostinství lze
v těchto dnech vložit do schránky vchodových dveří. Výsledky
výběrového řízení se občané dovědí na dalším veřejném zasedání 29. 5.
O všech událostech informuje obec také pomocí SMS
zpráv. Pokud nemáte ještě zaktivovanou službu SMS
o dění v obci ZDARMA, neváhejte a na webu obce
klikněte na ikonu KOMUNIKUJTE S OBCÍ
MODERNĚ. Odkaz je aktivní a otevře Vám stránku
s instrukcí, jak na to.
Od 1. 7. dojde ke změně v dopravní obslužnosti (nejen) naší obce.
Pokud se nedostanete na veřejné zasedání, o informace nepřijdete.
V příštím čísle se této tématice budu věnovat obšírněji.
Pokud by vás zajímalo, jak obec hospodaří, jak jsme na tom s financemi,
nahlédněte na tabulku níže. Ukazuje toky finančních prostředků
v průběhu posledních let. Zisk roku 2016 je ve výši 438.283,61 Kč.
Detailněji je vše k dispozici na úřední desce, kde visí závěrečný účet
roku 2016. Na veřejném zasedání ho budou zastupitelé projednávat
a schvalovat.
A protože i ostatní body programu jsou velice zajímavé a slibují chvilky
napětí, věřím, že se ve středu 26. dubna uvidíme na salónku. Na viděnou
se těší starostka.
mj
Vážení spoluobčané,
v pátek 28. dubna od 18:00 se bude konat na salónku OÚ Třebichovice
seznámení občanů se záměrem obce rekonstruovat přilehlé tři ulice
v lokalitě okolo obecního úřadu. Jedná se o rekonstrukci povrchu místní
komunikace včetně vytvoření parkovacích míst, které nyní v obytné
zóně chybí. Zastupitelé obce rádi uslyší váš názor k návrhu projektu.
Návrh projektu bude prezentovat firma NOZA zastoupená panem
Liborem Bochořákem. Těšíme se na vaši hojnou účast.
Luboš Pečený

ve středu 26. dubna od
18:00 hodin na salónku OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
Jmenování nového člena do kontrolního
výboru
Oznámení o provedeném rozpočtovém
opatření 2/2017 a 3/2017
Schválení účetní závěrky 2016
Schválení závěrečného účtu bez
výhrady za rok 2016
Vyřazení pohledávek za stočné 2011,
kdy kanalizaci provozovala obec
Vyřazení nefunkčního majetku
Nákup nového majetku – tiskárny
Schválení smlouvy o věcném břemeni
Záměr prodat pozemek p.č. st. 271/2
(Květoňovi)
Záměr prodat pozemek p.č. st. 746/26
(Mostkovi)
Oprava objektu u bývalého č.p. 38 ve
Třebichovicích
Zvolení zástupce obce na valnou
hromadu VKM, a.s.
Poskytnutí dotace pro obecně
prospěšnou společnost Přemyslovské
střední Čechy
Otevírání obálek – prodej BJ
č.p. 13 a 21
Různé
 Pronájem pohostinství – informace
 Uzavření OÚ z důvodů malování
 Rekonstrukce topného systému
pohostinství + sál
 Změna jízdních řádů od 1. 7. 2017

Závěrečný účet
Plánované příjmy
Skutečné příjmy
z toho
za prodej bytů
za prodej pozemků

2012
5 174 100,00 Kč
5 756 236,22 Kč
551 510,00 Kč
6 160,00 Kč

2013
5 392 400,00 Kč
7 271 679,53 Kč
462 814,00 Kč
44 100,00 Kč

2014
6 421 330,00 Kč
7 597 082,74 Kč
258 700,00 Kč
66 537,00 Kč

2015
6 061 440,00 Kč
6 220 423,55 Kč
0,00 Kč
3 885,00 Kč

2016
5 597 096,00 Kč
8 067 850,34 Kč
510 820,00 Kč
31 965,00 Kč

Plánované výdaje
Skutečné výdaje

5 174 100,00 Kč
4 083 044,69 Kč

5 392 400,00 Kč
5 021 735,94 Kč

7 781 800,00 Kč
6 077 818,43 Kč

7 880 440,00 Kč
6 563 423,24 Kč

7 506 500,00 Kč
6 890 248,99 Kč

Plánované splátky úvěru
819 000,00 Kč
Skutečně uhrazené splátky úvěru 1 085 436,00 Kč
splátka úvěru byla navýšena
o podíl za prodaný byt
267 000,00 Kč

819 000,00 Kč
1 049 844,00 Kč

819 000,00 Kč
947 786,00 Kč

819 000,00 Kč
818 436,00 Kč

819 000,00 Kč
1 052 671,00 Kč

230 844,00 Kč

128 786,00 Kč

0,00 Kč

231 671,00 Kč

Dlouhodobé závazky (úvěry)

3 163 475,00 Kč

2 215 689,00 Kč

1 397 253,00 Kč

344 582,00 Kč

2 669 077,47 Kč
3 860 176, 94 Kč

3 860 176,94 Kč
4 430 800,62 Kč

4 430 800,62 Kč
3 244 287,73 Kč

3 244 287,73 Kč
3 272 088,20 Kč

0,00 Kč
9 000,12 Kč

9 000,12 Kč
9 854,75 Kč

9 854,75 Kč
34 911,95 Kč

34 911,95 Kč
132 041,83 Kč

4 213 319,00 Kč

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech:
Komerční banka
Počáteční stav k 1. 1.
2 081 321,94 Kč
Stav ke konci období
2 669 077,47 Kč
Česká národní banka
Počáteční stav k 1. 1.
Stav ke konci období
-
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OZNÁMENÍ
o záměru obce pronajmout místní pohostinství
Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje obec Třebichovice záměr
pronajmout prostory místního pohostinství
v sousedství budovy obecního úřadu na adrese Třebichovice 89.

DUBEN

2017

VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
Obecní úřad Třebichovice, příslušný k pořizování územního
plánu Třebichovice dle § 6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen ,,Stavební zákon"),
oznamuje touto vyhláškou
v souladu s § 52 Stavebního zákona

Informace o podmínkách pronájmu:
Doba pronájmu: od 1. 7. 2017.
Předmětem pronájmu není společenský sál. Ve smlouvě o nájmu budou
stanoveny podmínky za jeho jednorázový pronájem (1500 Kč/den +
energie).
Předmětem pronájmu je také zařízení elektronické evidence tržeb + wifi
připojení zdarma.
Energie: Nájemce hradí veškeré spotřebované energie (vodné, stočné,
elektřina, plyn) dle skutečné spotřeby na základě smluv s dodavateli, které
sám uzavře.
Způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené „Pronájem
pohostinství Třebichovice 2017 - neotvírat“.
Nabídka musí obsahovat:
 identifikaci zájemce
 nabídnutou cenu v Kč za měsíc pronájmu
 stručný popis podnikatelského záměru včetně uvedení provozní doby
 kopie oprávnění podnikání v oboru (ŽO k provozování hostinské
činnosti, ŽO k prodeji lihovin)
 potvrzení o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů)
 potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušným finančním úřadem*
 potvrzení o bezdlužnosti vydané OSSZ*
 potvrzení o bezdlužnosti vydané příslušnou zdravotní pojišťovnou*
 nabídka bude v českém jazyce v jednom vyhotovení
Pozn.: *Veškerá potvrzení o bezdlužnosti lze pro potřeby nabídky doložit
čestným prohlášením s tím, že vítězný uchazeč předloží před podpisem
nájemní smlouvy originály potvrzení příslušných úřadů.
Pronajímatel předpokládá, že nový nájemce zabezpečí plynulý přechod
nájmu tak, aby k případné výluce provozovny došlo pouze na dobu
nezbytně nutnou.
Další informace poskytneme v kanceláři OÚ Třebichovice v úředních
hodinách osobně nebo na tel. 312 672 216, popřípadě kdykoliv na tel.
724 862 549, nebo prostřednictvím e-mailu obectrebichovice@seznam.cz
Prohlídka pohostinství je možná po předchozí dohodě se současným
nájemcem.
Termín a místo pro předkládání nabídek:
Budou posuzovány kompletní nabídky doručené na Obecní úřad
Třebichovice č.p. 89, 273 06 Libušín prostřednictvím České pošty, nebo
osobně nejpozději do pondělí 15. 5. 2017 do 12:00 hod.
Projednání tohoto pronájmu se uskuteční na zasedání Zastupitelstva obce
Třebichovice, které se bude konat v květnu 2017.

Veřejné projednání
návrhu Změn č. 4
územního plánu Třebichovice
se bude konat v sídle OÚ
ve středu 10. 5. 2017 od 17:00 hodin.

Návrh změn č. 4 územního plánu Třebichovice (dále
jen Změny č. 4) je zveřejněn na internetových
stránkách obce Třebichovice (www: trebichovice.cz).
K veřejnému nahlédnuti je dokumentace návrhu Změn
č. 4 na Obecním úřadě Třebichovice (tel. č. 312 672
216) a u oprávněné úřední osoby pořizovatele,
Ing. Ondřeje Kalivody, Ph.D. (tel. č. 606 275 747).
Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může
každý uplatnit u pořizovatele, jímž je Obecní úřad
Třebichovice, písemně své připomínky. Vlastnici
pozemků a staveb dotčených návrhem řešeni,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou ve
stejné lhůtě uplatnit své námitky.
Uplatněné námitky musí obsahovat zejména:

údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva,

vymezení území dotčeného námitkou,

odůvodnění námitky.
K později uplatněným námitkám a připomínkám se
nepřihlíží.
Připomínky a námitky doručte elektronicky, popř.
písemně na adresu Obecního úřadu Třebichovice.
Součástí Změn č. 4 je překreslení územního plánu
Třebichovice
na
aktuální
katastrální
mapu.
Aktualizované vymezeni ploch s rozdílným způsobem
využití je součástí koordinačního výkresu. Ve výše
stanoveném terminu může každý uplatnit své
připomínky k případným nesrovnalostem v překreslení
územního plánu Třebichovice na aktuální katastrální
mapu. Původní vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití je součástí hlavního výkresu plánu
Třebichovice, který je zveřejněný na internetových
stránkách obce a je k veřejnému nahlédnutí na
Obecním úřadě Třebichovice.
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Bezdomovectví je závažná forma sociálního
vyloučení a představuje kontinuální společenský
fenomén, jehož řešení si vyžaduje komplexní
přístup… (citát)
Jaký konkrétní postup ale zvolit, jsem se nikde na
několika
desítkách
stránek
publikace
vydané
Ministerstvem práce a sociálních věcí nedočetla. Jak
pomoci někomu, kdo se potácí na okraji společnosti,
zavržen a odkázán na pravidelné dávky fetu? Nic jiného
totiž už nemá. Možná ten igelitový pytel s pár věcmi,
který si nosí sebou.
V zimě mě myslivci upozornili, že přespává na posedu
za obcí. Zima byla tuhá a je dost pravděpodobné, že
našel v těch nejchladnějších nocích útočiště na půdě
obecní vily, kde byl v několika případech hlášen
podezřelý pohyb a nalezeno velké množství nedopalků.
Naštěstí dobře uhašených! V poslední době je viděn
častěji v obci, kdosi ho viděl „píchat si“ za hospodou,
mnozí zaznamenali, jak přespává na lavičce v čekárně…

DUBEN

2017

VÝSTRAHA

POHOZENÉ
INJEKČNÍ
STŘÍKAČKY
Použité stříkačky odhazují injekční uživatelé drog a tím
bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní,

ZEJMÉNA DĚTI!
Možná si vzpomenete na články našeho „lesního zpravodaje“
Martina Antušáka, který popisoval zájezdy narkomanů do
třebichovického lesa. Osobně našel v lese nespočet injekčních
stříkaček, které odvezl do Prahy k likvidaci.
V roce 2008 se stříkačka objevila dokonce v jedné poštovní
schránce!!! Tehdy jsme oslovili pracovníka resocializačního institutu
ŠANCE, který působil v našem regionu a ten poskytl speciální boxy
na tento ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ ODPAD a zajišťoval také jeho
likvidaci. Boxy jsou uloženy na obecním úřadě a disponuje jimi také
úklidová četa.
Pokud tedy objevíte pohozenou stříkačku, v žádném případě na ni
nesahejte, aniž byste použili ochranných pomůcek – kleští, pinzet,
apod. Vyhněte se jakémukoli přímému kontaktu.

Chování takového člověka představuje pro ostatní
občany pochopitelně potencionální nebezpečí, protože
stát se může opravdu cokoli. Dotazy občanů směřující na
obec jsou důkazem strachu a obav z jednání Honzy
Holečka, kterého mnozí z vás znáte od kolébky.

Není přípustné tento nebezpečný odpad vhazovat do popelnic,
kontejnerů či odpadkových košů. Mohlo by dojít ke zranění
pracovníků, kteří s tímto odpadem dále manipulují.
Stříkačku je možné s maximální opatrností umístit do prázdné
plastové lahve, která se sešlápne a následně odevzdá na OÚ, nebo
pracovníkům údržby (pánové Polánek, Vlk, Švejda).

Nicméně volat policie proto, že leží na lavičce, je celkem
zbytečné, protože tím, že leží, nikoho neohrožuje. Policie
ho může z prostor čekárny vykázat, ale nevyřeší problém
jako takový. Nehledě na to, že se dotyčný může na místo
opět vrátit…
Pokud však nabydete dojmu, že Vás chování dotyčného
ohrožuje, volejte policii. Je zbytečné volat na obec. Lépe
je vytočit přímou linku na Státní policie Slaný, kam
spadáme. Strážníci o něm vědí, pan místostarosta s nimi
věc konzultoval.

Státní policie Slaný
974 873 811
Spíše prosím rodiče dětí, aby instruovali své potomky,
jak se mají chovat, pokud najdou někde jehlu, pokud
zaregistrují zvláštní chování jedinců, kteří berou drogy a
naučili je co největší obezřetnosti při setkání s takovou
skutečností.
Je to nesmírně důležitá dovednost v dnešním světe
plném zvláštních lidí. Přitom se ale nejedná o žádné
bubáky, ale o docela obyčejné lidi z masa a kostí, kteří
jen neumí z různých příčin žít tak, jak bychom si my
ostatní představovali…
mj

PŘI NÁLEZU VOLNĚ POHOZENÉ STŘÍKAČKY
KONTAKTUJTE OBECNÍ ÚŘAD
NA TEL. ČÍSLE 312 672 216.
Odpad bude odklizen, uložen do boxů a odborně zlikvidován.
Volat lze i Policii ČR na číslo 158 zejména v případě závažnějších nálezů, nebo pokud
přistihnete uživatele přímo při činu…

Pokud dojde ke zranění o jehlu, postupujte podle tohoto doporučení
vydaného hygienickou stanicí:
-

-

Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet.
Krvácení totiž sníží dávku viru. Ranku nemačkejte!
Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a
ošetřete dezinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2%
Persterilem. Tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek.
Co nejdříve vyhledejte svého ošetřujícího lékaře nebo Okresní
hygienickou stanici v Kladně, Gen. Klapálka 1583 nebo se přímo
obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Žádáme tímto všechny rodiče, aby o těchto zásadách řádně
poučili svoje děti, které jsou tomuto nebezpečí vystaveny
nejvíce!

STRANA

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

5

DUBEN

2017

JEDEME DO DIVADLA

Poslední aristokratka
Podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka

OBEC TŘEBICHOVICE
udělují

František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek
šlechtického rodu, žijící v New Yorku. Po pádu
komunistického režimu se s americkou manželkou Vivien
a dcerou Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal rodové
sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina i personál:
zpátečnického kastelána, hypochondrického zahradníka
a kuchařku, která si ráda cvakne a občas to přežene.
Pro Divadlo Na Jezerce ji zdramatizoval a nastudoval
Arnošt Goldflam.

všem dobrovolným uklízečkám
a uklízečům, kteří dne 8. dubna 2017
vyrazili čistit přírodu!
Třebichovice-Saky,
8. dubna 2017

Celou rodinku na jevišti představují Anna Polívková
(Marie), Jan Hrušínský a Miluše Šplechtová (její rodiče).
Jejich nedostižným vzorem je kníže Schwarzenberg,
kterého ale bohužel v přestavení neuvidíme. Zděděný
personál: Kuchařka Tichá (Jitka Sedláčková) zbožňuje
Helenku Vondráčkovou včetně její Řitky. Hypochondr
a zahradník pan Krása (Petr Pelzer, Rudolf Stärz) touží
po domě vedle nemocnice a skeptik kastelán Josef (Martin
Sitta) se opíjí představou aspoň na sedm let uzavřeného
zámku, protože nemá rád lidi, zejména návštěvníky.
Co všechno se odehraje na rodinném sídle, kam se rodina
vrací chudá jako kostelní myš, se pojedeme v rámci našich
nepravidelně pravidelných autobusových výjezdů za
kulturou podívat 30. dubna 2017.
mj

UKLÍZET ČESKO SE VYPLÁCÍ!
Dobrovolníci nalezli poklad nedozírné ceny
1. 4. 2017, nedaleko Štěchovic
Na místě odstraněné černé skládky
nalezli dnes dobrovolníci poblíž
Štěchovic poklad nedozírné hodnoty.
Skupina dobrovolníků pod vedením
Františka Pilného se rozhodla uklidit
středně velkou černou skládku u lesa
nedaleko Štěchovic. Po odklizení skládky nemohli uvěřit svým očím. Ve
chvíli, kdy již považovali svůj úklid za dokončený, se chtěli na "místě činu"
společně vyfotografovat. Jakmile se však soustředili na jednom místě, aby se
vešli všichni do záběru, půda se pod nimi zčistajasna propadla. Prvotní
zděšení vystřídal údiv a posléze obrovská euforie!
Pod zetlelou spodní vrstvou letité skládky, se skrývala dutina obsahující velké
množství zlatých mincí, šperků a dalších zdobných předmětů. "Ihned jsme
nález ohlásili na Policii, která po příjezdu celé místo uzavřela a povolala
odborníky z Českého historického ústavu" sdělil nám vedoucí úklidové akce.
Ti se dostavili během necelé hodiny a označili nález za kolosální. Celková
váha zlatých předmětů přesahuje 50 kilogramů a pochází přibližně z doby
okolo roku 1150, tudíž i jeho historická hodnota je obrovská. Zřejmě se jedná
o bájný štěchovický poklad. Archeologové dále zkoumají místo nálezu a jeho
okolí.
"Bylo nám sděleno, že hodnota nalezeného pokladu je nevyčíslitelná, doufám
to nebude problém vzhledem ke stanovení nálezného, které by mělo činit ze
zákona 10% hodnoty nalezených věcí", řekl nám jeden z dobrovolníků, který
se nepřál zvěřejnit své jméno. "Celou finanční částku z nálezného hodláme
věnovat na zakoupení úklidových pomůcek pro příští ročník akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko", dodává nálezce.
Zdroj Kudowa: http://www.uklidmecesko.cz/news/58dfa9fb291844bd668b456a

INFORMACE K ODJEZDU
Odjezd autobusu EXPRESCAR je ve 14:15
z Hrdlíva, pokračuje přes Třebichovice, staví
u Jednoty 14:20, dále Kladno-Rozdělov,
Gymnázium, Nám. Sítná, Pražská křižovatka,
Praha Divadlo Na Jezerce a zpět.
Představení začíná v 16:00.
Délka představení cca 130 minut.

V případě, že si dopravu rozmyslíte, dejte
zavčas vědět Renatě na telefon 739 041 345,
ať na Vás nečekáme a naopak. Děkujeme!
Pro třebichovické občany je doprava ZDARMA,
ostatní platí příspěvek na dopravu 99 Kč.
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DUBNOVÉ POZVÁNKY

26. ROČNÍK HISTORICKÉHO FESTIVALU

BITVA LIBUŠÍN
SOBOTA
otevření brány
ve 12 hodin

29

LIBUŠÍN
bitva

DUBEN

2017

STALO SE…
► V N AŠ EM KU LT UR NÍM S ÁL E
25. března 2017
„BABIČKO, VYPRÁVĚJ ... nám pohádku“, žadoní děti a usedají ke
stařence, v jejímž podání slyšely již tolik krásných příběhů. I dnes jim
bude vyprávět. Nejprve tu O ČERVENÉ KARKULCE, klasiku se
šťastným koncem, při které ti nejmenší pláčou a schovávají se pod
máminy sukně, bojí se zlého vlka, který je ale nakonec nemilosrdně
zlikvidován udatným myslivcem…

Na
bitevním
poli
letos
organizátoři uspořádají dvě bitvy,
první od 14:00, hlavní bitva
propukne v 16:00. V pravé
poledne, tj. v době otevření
areálu, bude k vidění ukázka
středověkého rugby. Oblíbená
dětská bitva s hadrovými míčky
začne v 15:00 v historických kulisách. Od 17 hodin zde budou probíhat
volné boje, kde o vítězi rozhoduje jen zručnost ve zbrani a velení.

ČARODĚJNICE
SOBOTA
od 16 hodin

29

TŘEBICHOVICE
na hřišti
stavba hranice

Zdravím všechny dobrovolníky, kteří se chtějí podílet na stavbě
čarodějnic ve Třebichovicích. Zvu vás na již tradiční stavění hranice,
které se bude konat v sobotu 29. dubna od 16 hodin.
Jako mladí jsme se o tuto výsadu prali, abychom mohli pomáhat těm
starším při tvorbě vysoké hranice čarodějnic. Dřevo na stavbu zajistí
obec, o vlastní stavění se musí postarat již jen dobrovolníci. Čarodějnici
na vrchol již tradičně zajistila naše dvorní kostymérka Věruška
Hofmanová. Dobrovolníci jsou vítáni v jakékoliv věkové kategorii, hlavně
se na to pořádně oblečte. Dobré by byly i pracovní rukavice a někdo aby
přinesl motorovou pilu. Určitě se při té práci příjemně pobavíme a
zavzpomínáme na časy minulé, a hlavně mladí brigádníci získají praxi
na příští roky, kdy nás určitě plnohodnotně nahradí. Již se na vás těším
a čekám opravdu velký nával zájemců.
Luboš Pečený

NEDĚLE
od 18:30,
viz plakát

TŘEBICHOVICE

30

Druhá pohádka zavedla děti do Orientu, vystupoval v ní maharadža,
krásné ženštiny z jeho harému a také POCTIVÝ ZLODĚJ, který kradl
peníze z pokladnice. „To existuje???“, udiveně se ptají děti. „Jak může
být někdo poctivý, když je zloděj“. To byste se, děti, divily, kolik podob
může mít takový zloděj… Nakonec se poctivý zloděj stane správcem
státní pokladny. (Opravdu se jednalo jen o pohádku, jakákoli podobnost
je čistě náhodná a závěry z ní vyvozené jsou jen a pouze na čtenářově
uvážení).

A do třetice je tu PERNÍKOVÁ CHALOUPKA. Jeníček, Mařenka,
šeredná ježibaba a nová lopata, na níž se babice sveze rovnou do pece.
A už nám zvoní zvonec a pohádkám je konec.
mj

na hřišti
pálení ohně

Ochotnický spolek TŘEBIVADLO sehrál představení
BABIČKO VYPRÁVĚJ dne 25. března 2017
o 16. hodině odpolední na své domovské scéně ve
Třebichovicích. Na další uvedení se mohou jeho
příznivci těšit v průběhu roku na četných místech
v okolí. Hrdlív 23. 4. od 17:00; Kralovice 21. 5.
od 15:00; Kyšice 28. 5. od 10:00; Tuřany 3. 6.
od 18:00; Smečno 10. 6. v blíže neurčeném čase,
Zvoleněves 17. 6. od 15:00.
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KVĚTNOVÉ POZVÁNKY
ZVEME VÁS NA

TŘEBICHOVICKÉ
MÁJE

DUBEN

2017

STALO SE…
► Z a o be cn ím ú řa de m n a „ ap r íl a“
1. dubna 2017
První aprílový den patřil poslednímu jarmarku u nás. Nezájem občanů o
akci, zavřené pohostinství, prázdné atrakce, velikonoční dílna s hrstkou
dětí… Alespoň že počasí se vydařilo…
mj

sobota 20. 5. od 14 hodin
začínáme u pohostinství PŘÍPADOV
ve Třebichovicích
průvod obcí ♦ krojovaná chasa
živá kapela ♦ prodej lístků na večerní
zábavu

sobota 20. 5. večer
19:30 kolový tanec Česká beseda
19:50 poražení krále
následuje taneční zábava s kapelou
VALROCK
v pohostinství PŘÍPADOV
ve Třebichovicích
vstupné 80 Kč

► N a s ál e , o t ýde n p oz dě ji
8. a 9. dubna 2017 se uskutečnila
další burza na sále.
Slušivé, hřejivé z nejnovějších
nanomateriálů – takové kousky
byly nejžádanější a budou hitem
letošního jara… ►►►

STRANA
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Asi to tak SUPER NÁPAD nebyl,
protože celostátní akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko (v našich končinách pod
označením – Vyčistíme Případov) se dne
8. dubna účastnilo neuvěřitelných
devět občanů.
Pouze jsme zaznamenali negativní reakci
na označení akce slovem Případov. Nelíbí
se takové pojmenovávání naší obce, neb
v očích některých občanů to vyvolává
dehonestující význam…
3 skupinky dobrovolníků se vydaly do škarp a lesů sbírat
odpadky. Skupina Numero UNO začíná prolézat škarpy za obcí
Saky, v zatáčce na Pchery a směřuje do Sak, odkud jí jde v ústrety
protější škarpou skupina Numero DUO.
Potkávají se asi po necelých dvou hodinách a za nimi zůstávají na
silnici hromady odpadu, sestávajícího především z rozebraných aut
a rozřezaných, vykuchaných kabelů. Také bylo dohledáno a na
povrch zemský složeno velké množství sklenic, zejména pak lahví.
Přijíždějící multikára se musela několikrát otočit, než vše posbírala.
Speciální várku pak tvořily pneumatiky, které si zasloužily
speciální svoz.
Skupina NUMERO TRES LES vyčistila kus lesa za hájenkou
a odvezla množství pytlů s odpadem do kontejneru.
Odpolední úklid části Vinařické horky provedla početná skupina
zemědělců a myslivců. Výsledkem byl naložený valník odpadu.
Blíže viz strana 9.
Děkuji všem dobrovolníkům, aniž bych uváděla jejich jména,
s kterými jsme za tak krátký čas udělali tolik záslužné práce.
Poděkování patří i našim pánům s multikárou, kteří se tolik činili.
A nakonec poděkování organizátorům a myslivcům, prostě všem,
kteří se onoho dubnového dne zapojili a zahráli si na uklízeče
přírody. Na straně 5 poděkování v podobě diplomu, který
účastníkům akce právem náleží, včetně zajímavého aprílového
nálezu…
mj

DUBEN

STALO SE…
► O V e li kono c íc h
Letošní Velikonoce příliš svátky
jara nepřipomínaly. Zima, že by
psa nevyhnal. Na několika místech
v zemi i padal sníh. U nás občas
zasvitlo slunce a nad pondělními
koledníky se počasí na chvíli
slitovalo. Koledovalo se o sto šest.
Tolik dětí vyrazilo s pomlázkou na
koledu! A nejen dětí. Nádhera!
Fotky z akce najdete na webových
stránkách Kladenského deníku.
Lesní koledníky svým objektivem
zachytil Milan Petriščák.
mj

2017
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DUBEN

MYSLIVCI SE ZAPOJILI DO ÚKLIDOVÉ AKCE
Ukliďme svět, ukliďme Česko! Tak hlásalo heslo dobrovolné úklidové
akce, během které prokoukl nejeden kout naší země. Aby také ne, vždyť
se zaregistrovalo 2208 úklidů.
8. duben byl dnem, kdy
místní muži v zeleném
odložili své flinty, nikoli do
žita, ale nazuli gumáky,
navlékli rukavice a vydali
se na Vinařickou horu,
kde sesbírali vrchovatý
traktorový vlek nejrůznějšího odpadu.
Jen okolo čedičového lomu
se vlek naplnil téměř
z poloviny.
Až s podivem, co vše "lidem" odpadne od rukou. Co vše se vyplatí odvážet
kamsi do přírody, když sběrné dvory fungují na jedničku a všude okolo jsou
kontejnery na tříděný odpad, včetně kontejnerů na textilie, které ještě mohou
posloužit například dětem v dětských domovech.
Zápasili jsme snad se stokilovým stočeným kobercem, který byl značně nasátý
vodou. Ještě, že mají ti myslivci takovou sílu. Pneumatiky, ty jsou snad už
součástí přírody, stejně jako PET lahve, plechovky, pytle komunálního
odpadu, ale i sklo. Mnohdy i nebezpečně vyčnívající střepy, o které se může
zranit jak zvěř, tak i člověk. Raritou byl ale mrazák, kdo se tam s ním asi
vláčel přes tu hrbolatou a kamenitou cestu?
Maminku nebo tatínka, co po svém děťátku uklidí použité plenky do přírody,
opravdu jen lituji.
Rozebírání vraků je možná dobrým byznysem, protože za železo se platí, ale
kam s plasty? No přece olemovat jimi cestu na Vinařickou horu vedoucí k
vyhlídce na Třebichovice.
Tam je to opravdu strašné! Skoro neukliditelné, rozhodně ne během jedné
úklidové akce.
Ale nejsou to jen plasty z aut, co se tam povalují. Tam je prostě všechno!
Nejrůznější odpad všeho druhu.
Přesto si ti naši myslivci opravdu zaslouží velkou pochvalu, protože odvedli
velký kus práce, odlehčili přírodě, udělali místo zvěři a nakonec odcházeli s
dobrým pocitem. Bravo!!!
Lenka Grundzová

DUBEN

2017

PROKOUKLO I OKOLÍ SAK
Úklidu na Vinařické hoře předcházel úklid škarpy SakyPodhájek, směr Pchery.
Sraz byl v 10 hodin před Jednotou. Přestože byla účast nižší,
zvládli jsme to.
"Na panelce" (tak zní místní lidový název bývalého
železničního přejezdu, který je hned za Saky). I zde si někdo
udělal odkladiště pro plasty z autovraků, stejně jako přírodní
second hand. Na hromadě navrstvené dětské oblečení. Kolika
dětem by ošacení ještě posloužilo? To už asi nezjistíme, ale
dozajista vím, že dle zjištěných skutečností posloužilo alespoň
hlodavcům, kteří si mezi tou hromadou "hadrů" vybudovali
labyrint s několika hnízdy.
Na fotografii sesbíraný
odpad z okolí "panelky"
Ač se to zdálo téměř
neuvěřitelné, tak se z této
trasy odvezlo na sto
pneumatik. Obecní
multikára se musela
šestkrát otočit, než veškerý
odpad odvozila.
"Sorry brácha, ale musím si takto veřejně rýpnout. Zrovna si jel
okolo, když jsme uklízeli, potěšilo mě, že jsi řekl, že bys také
pomáhal, ale že jsi o akci nevěděl. Z toho vyplývá jediné
ponaučení. Pečlivě číst měsíčník!"
Tímto děkuji všem, co se podíleli na očistě Sak a Vinařické
hory, protože nelze jen z přírody těžit, ale také jí to nějakou
formou vrátit.
A jak dlouho nám tu hezká, čistá a uklizená příroda vydržela?
Je to smutné, ale přesně do 9. dubna!
Den po úklidu, kdy jsme
se šli pokochat společným
výsledkem, tu na nás za
Saky, bohužel, čekala nová
nadílka. Zopakovali jsme
si tedy náplň předchozího
dne a nevzhlednou
hromadu odklidili.
LG
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TŘ EB IC H O V ICK Ý M

PARKEM
Dí l prvn í
Na podzim loňského roku jsme za přispění Středočeského kraje
revitalizovali park v centru obce. Vysazeno bylo množství
rostlin, z velké části bylin. Ty tvoří nezanedbatelnou část zdejší
flóry a my si je budeme postupně představovat, abychom, až se
budeme opájet jejich vůní, věděli, co jsou „zač a nač…“
(Každá rostlinka bude v parku označena cedulkou, které ovšem
umístíme do záhonů až po jejich rozkvětu během roku).
Zběhovec je stará bylinka
našich babiček, na kterou
se dnes již zapomnělo. Pro
své účinky bychom ji neměli
ale opomíjet a vysadit do
záhonů. Přežívá teploty i
pod -25 stupňů. Je velmi
Zběhovec plazivý, Ajuga reptans
dekorativní i pro svůj vzhled
– tmavohnědozelené listy mimořádně vyniknou ve společnosti jiných
světlých rostlin. Také velmi krásně kvete modrofialovým květem, který
přitahuje včelky.
Použití:
Zběhovec pomáhá při zánětlivých onemocněních dýchacích cest,
astmatu, proti kašli a chrapotu, a také při bronchitidě. Je to jedna z mála
bylin, která pomáhá při ztrátě hlasu způsobené zánětem hlasivek, nebo
silným prochladnutím. Bylinka podporuje tvorbu žluči, zlepšuje trávení a
léčí zatvrdlá játra. Droga také mírně snižuje krevní tlak, mírně uklidňuje,
je mírným antirevmatikem. Používá se zevně ve formě mastí nebo
koupelí na podlitiny či jiná zranění končetin. Podává se nejčastěji ve
formě nálevu, 2x až 4x denně.
Obsahuje třísloviny, barviva, hořčiny, organické kyseliny, minerální látky,
taninové substance, éterické oleje, kaučuk a organické soli. Zběhovec
nemá žádné vedlejší účinky, proto jej můžeme užívat bez omezení.

  
Orlíček patří k rostlinám, s jejichž květy s
nezaměnitelnými tvary se můžeme setkat
už v měsíci lásky. Jsou zavěšené jako
zvon kalíškem dolů, přičemž prodloužené
květní lístky mají směrem vzhůru zahnuté
ostruhy připomínající orlí drápy. Květy
jsou tak hluboké, že je dokáží opylovat
pouze čmeláci s dlouhým sosákem.
Včely a čmeláci s krátkým sosákem však
Orlíček obecný
často fungují jako lupiči, neboť prokusují
Aquilegia vulgaris
dlouhou ostruhu naplněnou nektarem.
Orlíček je pěstován již asi od 15. století.
Jeho typické zbarvení bývá červené, fialové či modré, objevují se ale též
kultivary se zcela bílými nebo růžovými kvítky.
Použití:
Orlíček obecný byl dříve užíván k léčbě žloutenky či bolestivé
menstruace. V dnešní době, poté co bylo zjištěno, že obsahuje jedovaté
látky, se už v léčitelství neužívá, pouze v homeopatii na léčení potíží
spojených s klimakteriem, při nespavosti, nervozitě apod.
Ohrožení:
Ve volné přírodě patří orlíček obecný k ohroženým druhům, a proto je na
našem území chráněn zákonem.
mj, zdroj net
Projekt

REVITALIZACE PARKU TŘEBICHOVICE
byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

DUBEN
Prosté, všeobecně známé lidové rčení „jako aprílové počasí“
duben svou roztržitostí a paradoxností plně vystihuje.
Jde o měsíc v polovině mezi zimou a létem, a oba tyto protipóly
v sobě duben nese, zná „tričkové dny“, i „kulichové noci“,
v dubnu člověk nikdy neví, co si má ráno vzít na sebe.
Bioenergeticky jsou nejohroženějším orgánem dubna játra,
jejichž rozladěnost na fyziologické bázi se řeší kyselou a hořkou
chutí (postačí třeba citrón nebo hořké bylinkové čaje), jejich
rozladěnost v psychické rovině má ještě horší dopady, protože
se podepisuje na narušených mezilidských vztazích a na chování
za volantem.
Duben je měsícem intenzivních zemědělských a zahradních
prací, při kterých je dobré nezapomenout kypřit půdu.
Největší podíl vzduchu tvoří dusík, který je základní živinou
rostlin.
Nenechte se rozhodit a užívejte dubna v plném květu!!!
Martin Antušák

SOBOTA 27. května 2017
Oslava dětského dne
v rodinném zábavně naučném parku

MIRAKULUM

PROSÍME RODIČE DĚTÍ,
ABY CO NEJDŘÍVE NAHLÁSILI
SVOJI ÚČAST
NA OBECNÍ TELEFON

312 672 216
Obec Třebichovice zajistí dopravu busem, pronájem zázemí
v parku (Kaple), kde bude možné po celou dobu návštěvy mít
jídlo, pití, náhradní oblečení, atd. a kde si na grilu připravíme
společný oběd.
Cena vstupenky (zvýhodněná skupinová) je 130 Kč pro osoby
nad 90 cm a třebichovické děti tuto dostanou jako dárek ke
svému svátku.

