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ROČNÍK XVII

POPLATKY
ZA PSY

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 v pondělí nebo
ve středu!!!

Uzávěrka tohoto čísla: 20. února 2018
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: 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

DESKOVÉ HRANÍ V KNIHOVNĚ
příprava na turnaj ve hře DÁMA
17. března od 15:00 do 17:00 hod
Stačí přinést stejně velká víčka od pet lahví
ve dvou barvách po 8 kusech.
Kdo hru nezná, naučí se ji a procvičí si ji.
Potom může trénovat doma.

Turnaj se uskuteční
7. dubna od 15:00 v knihovně.
Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

INFORMACE Z OÚ
US N E S EN Í Z 1. VE Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E Z E DN E 12 . 2. 20 1 8
USNESENÍ č. 3/1VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že bude majetek
odepisovat dle předloženého účetního odpisového plánu čtvrtletně.
USNESENÍ č. 4/1VZ/2018
ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2018 ve výši
33,33 Kč/m3 bez DPH.
ZO Třebichovice schvaluje dotaci stočného pro občany s trvalým
pobytem v obci ve výši 27,51 %. Celková částka stočného po slevě
činí 870 Kč/osobu/rok. K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %, tj.
celkem 1000 Kč/osobu/rok. Dotace se netýká občanů s trvalým
pobytem mimo obec a podnikatelských subjektů.
ZO Třebichovice schvaluje podmínku pro poskytnutí dotace:
Dotace na stočné ve výši 27,51 % bude poskytnuta pouze těm
občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku obcí TSH
pohledávky po lhůtě splatnosti.
USNESENÍ č. 5/1VZ/2018
ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí
TSH ve výši 179 850 Kč pro rok 2018. Úhrada členského
příspěvku bude provedena nejpozději do 30. 3. 2018.
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USNESENÍ č. 9/1VZ/2018
ZO Třebichovice souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo 1671, způsob
využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 906 m2,
nacházejícího se v katastrálním území Saky, zapsaného na LV č. 281 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno
za cenu 5,- Kč/m2 od obce Pchery a ukládá starostce obce předloženou
kupní smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu
úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.
U S N E S E N Í č . 1 0 / 1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice souhlasí s koupí pozemků parcelní číslo 418/2, způsob
využití neplodná půda, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 112 m2 a
parcelní číslo 1637, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 54 m2, nacházejících se v katastrálním území Saky,
zapsaných na LV č. 386 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
katastrální pracoviště Kladno za cenu 15 000 Kč od pana Bendy a ukládá
starostce obce předloženou kupní smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
U S N E S E N Í č . 1 1 / 1 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice souhlasí s úhradou faktury za atrakci lezecká stěna do
výše 10 000 Kč instalovanou na oslavách MŠ Hrdlív v roce 2018.

Prezidentské volby ve Třebichovicích

USNESENÍ č. 6/1VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se stanovením nájemní ceny
1 m2 obecních pozemků užívaných občany ve výši 5,- Kč za 1 m2 a
rok. Za tuto cenu bude obec v případě zájmu občanů pronajímat
obecní pozemky nebo jejich části. Tato cena platí od 1. 1. 2018.

Ve druhém kole prezidentských voleb přišlo ve Třebichovicích
do urny vhodit svůj hlas celkem 296 osob, což je o 5 více než
v kole prvním.

USNESENÍ č. 7/1VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Třebichovice na rok 2018 pro Sportovní klub Třebichovice
z.s. ve výši 80 000 Kč.

Ten získal v 1. kole 133 hlasů, ve 2. kole 184 hlasů. Jeho soupeř
pan Drahoš získal přízeň 74 voličů v kole prvním, následně si
pak polepšil a získal 112 hlasů v kole druhém.

USNESENÍ č. 8/1VZ/2018
1.

ZO Třebichovice pověřilo starostku obce, paní Markétu
Jehličkovou, aby vyzvala žadatele k doplnění návrhu na
změnu územního plánu, podaného dne 15. 1. 2018 na
obecním úřadě.

2.

ZO Třebichovice rozhodlo v souladu s ustanovením § 55a
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění o pořízení Změny
č. 5 územního plánu Třebichovice s obsahem, který
schválilo dne 18. 12. 2017 usnesením č. 16/8VZ/2017.
Pořizovatelem Změny č. 5 bude Obecní úřad Třebichovice
na základě smlouvy uzavřené s úřední osobou pořizovatele.

3.

ZO Třebichovice stanovilo starostku obce, paní Markétu
Jehličkovou, určeným zastupitelem podle ustanovení
zákona č. 183/2006 Sb., který bude spolupracovat s
pořizovatelem v průběhu pořizování Změny č. 5.

4.

ZO Třebichovice rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo,
jejímž předmětem bude zpracování Změny č. 5 Územního
plánu Třebichovice a následného úplného znění Územního
plánu Třebichovice po vydání změny č. 5 s Ing. Ondřejem
Kalivodou, Ph.D., který je autorizovaným architektem pro
obor územní plánování (č. autorizace ČKA 4098). Smlouva
bude uzavřena s celkovým plněním ve výši 29 000,rozloženým do dvou etap (12 000,- a 17 000,-).

Hledám spolehlivou paní na úklid přízemí
rodinného domu (2+k.k.) v Třebichovicích.
1x týdně, 80,-Kč. Tf. 737 132 005

A opětovně dali občané přednost stejnému kandidátovi panu
Zemanovi.

Těch, kteří volili v 1. kole jiného kandidáta, bylo 83+1
neplatný. K tomu nutno připočíst 5 osob, které v 1. kole
chyběly. To je tedy celkem 89 hlasů, které byly přerozděleny
dvěma postupujícím kandidátům.
Pokud budeme předpokládat, že volba 1. kola byla shodná
s volbou ve 2. kole u těch, kteří hájili barvy pánů Zemana
a Drahoše, z výše uvedených 89 hlasů se 51 přiklonilo na stranu
staronového prezidenta, zbylých 38 získal pan Drahoš.
Děkujeme za hojnou účast ve volbách (63,66 %).
Přímá volba
Parlamentu České republiky se podařilo schválit ústavní novelu
zavádějící přímou volbu prezidenta na počátku roku 2012.
Historicky první přímá volba se uskutečnila v lednu 2013. Do
druhého kola postoupil Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Volební účast přesáhla 61 %. Vítězem první přímé volby
prezidenta se stal Miloš Zeman, který získal 54,8 % hlasů (přes
2,7 milionu hlasů).
V letošní druhé přímé volbě prezidenta o 2,73 procentního
bodu, tj. o 152 184 hlasů, zvítězil Miloš Zeman, který získal
51,36 % hlasů (přes 2,8 milionu hlasů). Volební účast (ve 2.
kole) činila 66 %.
Třetí přímá volba prezidenta se podle současných předpokladů
uskuteční v roce 2023.
My se však do té doby můžeme potkat u řady dalších voleb,
které nás v budoucnu čekají, a také se možná staneme svědky
další přímé volby, ze které vzejde nejeden starosta, primátor či
hejtman.
Na shledanou na podzim 2018 u komunálních voleb.

mj
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VÝŠE A ZPŮSOB VYBÍRÁNÍ STOČNÉHO ZA ROK 2018
Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2018 – 33,33 Kč bez DPH
Stočné bude účtováno pro byty a nebytové objekty podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, tzv. paušálem.
roční potřeba vody
BYTOVÝ FOND
Byty, rodinné domy
VEŘEJNÉ BUDOVY
Kancelářské budovy
PROVOZOVNY
Pohostinství – restaurace
Prodejny
REKREAČNÍ OBJEKTY

na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou

36 m3 na 1 obyvatele

WC, umyvadla, tekoucí teplá voda

14 m3 na 1 zaměstnance

výčep
50 m3 na 1 zaměstnance
WC, umyvadla, tekoucí teplá voda
18 m3 na 1 zaměstnance
Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako na 1 obyvatele bytu/domu
s přihlédnutím k době, po kterou je objekt užíván

Ostatní zde neuvedené objekty budou oceněny dle směrných čísel uvedených v př. č. 12 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Výpočet ceny za stočné pro obyvatele s trvalým pobytem v obci
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
Sleva poskytnutá obcí
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele bez DPH
DPH 15 %
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč. DPH
kvartální splátka vč. DPH

36 m3 za rok
33,33 x 36 = 1200 Kč
27,51 % tj. 330 Kč
870 Kč (tj. 24,16 Kč/m3)
130 Kč
1000 Kč
250 Kč

Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2018 pro uživatele kanalizace
s trvalým pobytem v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči obci a svazku

slevu ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč na jednoho obyvatele.

Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce.

Výpočet ceny za stočné pro osoby s trvalým pobytem mimo obce
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
DPH 15 %
Cena celkem na jednoho obyvatele vč. DPH
kvartální splátka vč. DPH

36 m3 za rok
33,33 x 36 = 1200 Kč
180 Kč
1380 Kč
345 Kč

Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor
Cena za stočné 33,33 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.
K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %.

VÝBĚR STOČNÉHO V HOTOVOSTI (V SÍDLE OÚ) BUDE ZAHÁJEN OD 19. 3. 2018
PROVOZOVATELEM KANALIZACE JE OD 1. 2. 2012 SVAZEK OBCÍ TSH. Dle stanov Svazku obcí
TSH, který za účelem provozování kanalizace založily obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, je Svazek obcí
TSH také zmocněn vybírat a vymáhat stočné od všech uživatelů kanalizace v obci Třebichovice, Saky,
Svinařov.
Platba stočného za rok 2018 bude probíhat na základě avíza (zálohových faktur) vystavovaných
Svazkem obcí TSH se splatností vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad.
Úhradu lze provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního
úřadu, nebo bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100
s uvedením identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke značné
administrativní zátěži uvítáme jednorázovou platbu bankovním převodem při prvním splatném
termínu 31. 3. 2018.
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MASOPUST NA MAYRAU
Text a foto: Markéta Jehličková
Masopust je třídenní lidový svátek, který se slaví ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi.
A protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. Letošní oslavy ve zdejším kraji vyvrcholily 10. února a to veselým
rejem masek, které se sešly v areálu dolu Mayrau va Vinařicích. Několik nadšenců z řad třebichovických občanů vyrazilo pěšmo, aby se stali
účastníky této lidové veselice. Výlet jsme pojali jako průzkumnou výpravu, abychom nasáli atmosféru, shlédli praktiky a mohli se v příštím roce
PLNĚ zapojit do masopustního veselí.
MAYRAU, 10. 2. 2018: Ze všech okolních vsí přicházejí průvody
masek, v případě Libušína v čele s alegorickým vozem taženým
dvojspřežím v doprovodu dalších jezdců. Není nad to, trochu se
svést…
Na podiu rozpustilý moderátor vítá jednotlivé maškary, které
také přihlížejícímu davu představuje. A protože skupina
Tuháňských vydala Masopustní noviny, kousek z nich odcituji:

KLIBNA alias kobyla, kterou nabízí v každém stavení k prodeji RAS, …
když ji nikdo z hospodářů nekoupí, bývá poražena. Kobylce je před
porážkou předčítán rasem nebo sudím (v našem případě bába s nůší)
vtipný výčet lotrovin, které během roku prováděla. Ve čtených
anonymních prohřešcích bývají zahrnuty nepěkné činy místních obyvatel
nebo představitelů obce. Ti, pokud nechtějí být takto veřejně zostuzeni,
mohou během návštěvy maškarního průvodu své hříchy vykoupit.

Vůdčí postavou průvodu je LAUFER, popohání průvod bičem,
žádá pana starostu o svolení maškarní obchůzky a domlouvá
návštěvy maškar v jednotlivých domech.
V průvodu nesmí chybět ŽENICH A NEVĚSTA. Ženicha
představuje útlý jedinec tichého vystupování, kdežto jeho
protějšek je chasník vyšší postavy i váhy, náležitě vycpaný v těch
správných místech. Nevěsta dělá po celou dobu ženichovi
pořádnou ostudu – jí, pije a veselí se v každém stavení.

Nezbytnou součástí průvodu jsou VOJÁCI nebo TURCI.
Ti chodívají čtyři, dva červení, dva modří.

V pozadí vidíme stánek Staročeského trdla, které mohli ochutnat jen ti
nejodvážnější, kteří vydrželi stát téměř hodinovou frontu. Získali sice
pochoutku, ale byli ochuzeni o ostatní zážitky. Každou chvíli ale zvedali
ruce. Proč? Veselý moderátor neustále volal: Slyšíte mě i vy tam u
trdelníku? Zvedněte ruku, jestli mě slyšíte….
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V žádném průvodu nesmí chybět MEDVĚD! Jsou mu
přisuzovány magické vlastnosti plodnosti, které
mohly být přeneseny na ženy i celé hospodářství. Při
každé zastávce si tak musela hospodyně nebo
svobodná děva s medvědem zatancovat. ▼▼▼
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A nesmíme zapomenout na náramně
důležitou postavu maškarního průvodu.
STRAKATÝ. Je to muž se ženou, kteří mají na
svém převleku 365 barevných fleků.
Zosobňují tím přání, aby se masopustní veselí
přeneslo do každičkého dne následujícího
roku. ►►►

Medvěda vodí MEDVĚDÁŘ nebo ŽID. Těchto na
slovo vzatých odborníků bývá v průvodu hned
několik. Nabízejí k prodeji pelmel drobností, můžete
se u nich nechat oholit, přistřihnout…
Postava SMRTKY straší děti, asistuje během popravy
kobyly, představuje blížící se konec zimy. Však už
zanedlouho bude lidová tradice pohřbívat Moranu…
A je tu také VODNÍK, z Deutschlandu přijel strýc
HELMUT s chotí HELGOU, na vozíku dorazil válečný
invalida, nespočet čertů a masek všeho druhu,
vskutku nevšední podívaná…

Obchůzky masek po staveních nemají závazná pravidla; záleží na vtipu a pohotovosti
"maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky by měly být všude pohoštěny –
něčím k zakousnutí a něčím k zapití, což ještě zvýší rozpustilost a veselí. Povolení k
takovému řádění ale musí dát osoba nejvyšší, a tím není nikdo jiný než pan starosta.
Ten udělí maškarám privilegia, ty je přijmou, slíbí, že se budou veselit, nebudou
smutnit a lkát, nýbrž udržovat dobrou náladu ze všech sil… 
KOMINÍK vám přináší štěstí, nemáte knoflík? Nevadí,
umaže vás sazemi. Nápadně vymóděná „krasavice“
představuje postavu CIKÁNKY, která čte z dlaně osud
a za odměnu vyžaduje peníze. Spokojí se ale
i s vaječným liquérem… ▼▼▼

■■■
O masopustním úterý končila zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na
roh a starosta či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože
nastala středa a s ní předvelikonoční půst.
Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si
hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v
zeleném kabátě.
■■■
Na závěr zahrála přítomným v teple ústřední budovy kapela Kladenská heligonka. To
se ale už průvody rozcházejí a i my se pomalu přesouváme ku Třebichovicím.
Loučíme se se známými a zveme je k nám na večerní karneval pro dospělé. Je fajn, že
někteří skutečně přišli a dokonce získali prvenství v soutěži o nej masku.
Musím za všechny zúčastněné prohlásit, že to bylo velice milé odpoledne a že jsme
byli uchváceni atmosférou sounáležitosti, která tady panovala. Je to hodně vzácné
v dnešní době, být naladěn na jednu strunu s takovým množstvím lidí. Proto jsme
rozhodli, že se pokusíme v příštím roce tuto akci podpořit a to nejen tím, že
vypravíme vlastní průvod na Mayrovku. Rádi bychom nabídli naši večerní taneční
zábavu jako součást programu oslav masopustu 2019 a umocnili tento veselý čas
zabíjaček a lidového veselí uspořádáním skutečné zabíjačky, jež by po celodenní
obchůzce v mrazivém vzduchu jistě přišla vhod nejednomu účastníkovi masopustního
veselí. Pan hospodský se nebránil, tak teď už je to jen na vás.
mj
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ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
(prostřednictvím psa pana Foustky)

Poslední dobou množí se na obci stížnosti na majitele
psů. Občanům se nelíbí volné pobíhání a případné
nežádoucí návštěvy cizích psů na jejich pozemcích, kde
páší tito čtyřnozí tuláci škody. Stane se, že pes uteče, že
zaběhne, kam nemá a způsobí škodu na cizím majetku.
Jste-li vlastníkem takového psíka, sjednejte si alespoň
pojištění odpovědnosti. Vzniklou škodu můžete pak
snáze odčinit. Žádám tímto občany, aby si své svěřence
hlídali a uvědomili si, že jsou odpovědní za jejich
chování.

Agent W4C pan Foustka
a jeho pes použit
pro potřeby
zvýšení čitelnosti tohoto
jinak nezáživného textu

Prosím všechny pejskaře, aby zavítali na webové
stránky obce a v diskuzním fóru si přečetli příspěvek,
který je někomu z nich adresován. Pokud vyhodnotíte
sebe jako opodstatněného adresáta, prosím o nápravu.
Znečišťování veřejných prostranství je nejen
přestupkem proti veřejnému pořádku, ale především se
neslučuje s chováním inteligentních lidí v civilizované
společnosti. Je zde mezi námi skutečně jen hrstička
jedinců, která díky svým rozumovým schopnostem není
100 po svých svěřencích uklízet výkaly. Vzhledem k
tomu, že vy k nim jistě nepatříte, prosím, abyste nadále
činili to, co je činit třeba – exkrementy nenechávat bez
povšimnutí ležet na zemi.
Totéž bych ráda vzkázala všem kuřákům, kteří v rauši
odhazují nedopalky na zem.
Za obec čistější si jistě s přicházejícím jarem střihneme
nějaký ten tolik mezi občany oblíbený jarní úklid.
Věřím, že v letošním roce se přidají i pejskaři.
mj

POZOR!
Už jen do 4. března potrvá výstava korunovačních
klenot (replik) v prostorách Kladenského zámku
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SVĚTOVÝ DEN VODY
Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči je významným dokumentem
historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 –
1906 jako poslední článek systematické stokové sítě v Praze.
K čištění většiny odpadních vod města Prahy sloužila až do roku 1967, kdy byla
nedaleko na Císařském ostrově uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních
vod. Projekt kanalizace i návrh technických parametrů čistírny vypracoval
stavební inženýr britského původu sir William Heerlein Lindley.

Akce pro veřejnost ve Staré čistírně odpadních vod ku příležitosti
Světového dne vody dne 24. března 2018
PROHLÍDKY AREÁLU - prohlídky budou probíhat po celý den každých 20 minut,
rezervace je na čas prohlídky a slouží jako celodenní vstupenka do areálu; prohlídka
historické budovy je vždy s průvodcem, jež názorně popisuje původní proces
mechanického čištění.
PARNÍ STROJOVNA A KOTELNA - jak je již zvykem, bude při akci pro každou prohlídku
spuštěn parní stroj z roku 1903 dodnes dochovaný ve své původní funkční podobě;
zároveň si pak návštěvníci mohou prohlédnout dochovanou funkční kotelnu s kotly z roku
1905.
PŘEVOZNÍKŮV PRÁM - každá prohlídka je zakončena plavbou v podzemní usazovací
nádrži na prámu a průchodem obtokovou stokou.
JIŠTĚNÉ VÝSTUPY NA KOMÍN - výstupy budou probíhat po celou dobu trvání akce, na
výstupy se nevztahuje rezervace a jejich organice včetně platby bude probíhat až na místě
v den konání akce.
VÝUKOVÁ HRA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ - Obnova soužití s řekou je výuková hra na
pozemku Staré čistírny, kde se účastník formou hry dozví informace o vlivu člověka na toky
řek.
CHEMICKÁ LABORATOŘ - pro děti i dospělé bude připravena chemická laboratoř, kde se
budou provádět pokusy nejen z vody.
VÝTVARNÁ DÍLNA - pro všechny zájemce bude připravená tématická výtvarná dílna s
vedením zkušeného lektora.
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - rybky, víly, vodníky, raci a mořští koníci, nejen vodní živočichy
si můžete nechat vymalovat od šikovných malířů.
Vstupné: jednotné 200 Kč, děti do 3 let zdarma
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Tipy z výměnného fondu,
které se můžete vypůjčit v naší knihovně

Š A M A N K Y Z M A X O VA
Šamankou se Anděla stala poté, co
se provdala za Ondřeje a připojila za
své jméno příjmení Šamanová.
Svatební obřad trval přesně dvacet
minut a odehrál se v ženské věznici,
kde si odpykávala trest za zločin,
který nespáchala. Nebýt zlatého
kroužku na prsteníčku a kytice
růžových orchidejí, vůbec by
nevypadala jako nevěsta, protože si
z čistě praktických důvodů rozhodla obléci teplý béžový
kostým vlastnoruční výroby. Svého dívčího snu vdávat se v
bělostné nádheře, s desetimetrovým závojem lehoučkým jako
motýlí křídla a družičkami nastrojenými jako panenky ve
výkladních skříních, se vzdala s lehkým srdcem. Ostatně jako
mnoha dalších snů a fantazií.
Napsala: Jana Abrahamová

LOUH NA BÁBY
Chcete vědět, jak získat partnera na
míru, který by přesně odpovídal
vašim požadavkům, nebo jak
omladit stárnoucí ženu? Zajímá vás,
co by se stalo, kdyby se manželství
povolovala jen dobu určitou,
afrodiziaka se používala jako
taktická zbraň, nebo se někomu
plnily všechny sny? Vrtá vám
hlavou, kam se ztrácejí věci, které
někam položíte a vzápětí už
nenajdete, a jak je možné, že nám čas ubíhá stále rychleji?
Na to vše a ještě na řadu dalších otázek se vážně i humorně
pokouší odpovědět Zbyněk Černík ve své sbírce povídek
odehrávajících se na pomezí skutečnosti a fantazie. Ukazuje,
jak realita často překonává i naše nejodvážnější představy,
a že místo abychom předbíhali svou dobu, předbíhá ona nás.
Napsal: Zbyněk Černík

BESTIE Z KARLŠTEJNA

aneb Kronika hříšného kněze
Na
základě
několika
málo
dochovaných
kronikářských
záznamů sestavila autorka příběh
Kateřiny z Komárova, manželky
karlštejnského purkrabího Jana
Bechyně z Lažan, která podle jedné
z místních pověstí měla na
Karlštejně po dobu tří let krutě týrat
své služky a byla za své činy
odsouzena k smrti. Příběh kruté šlechtičny se prolíná se
zajímavou fikcí o životě katolického kněze Václava Hájka
z Libočan, který ve stejné době, v první polovině 16. století,
psal svoji Kroniku českou pro krále Ferdinanda I. a jenž
Kateřinu za její krutost pohnal před soud, třebaže se sám
v tomto případu ocitl na čas jako obviněný z nactiutrhání.
Napsala: Naďa Horáková

Z V E M E
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V Á S

DO KNIHOVNY
Stačí jen 6 minut čtení…
Prozkoumat mysl vraha, okusit sladkost
z králova stolu, zamilovat se, nahlédnout
do budoucnosti. To vše a mnohem víc,
klidně jen při svíčce a za pár minut. Stačí
usednout a ponořit se do děje. Věrný
přítel, pomocník, rádce, vaše druhé já,
nová realita a skvělá zábava je tu. Zázrak?
Ano i ne. Řeč je o knize!
Několik málo důvodů, proč sáhnout po
knize:
Čtení zlepšuje paměť
Pravidelní čtenáři knih mají až o polovinu vyšší kapacitu paměti než jejich
vrstevníci, pasivní konzumenti pořadů v televizi. Při čtení totiž mozek pracuje
víc a jinak, musí zapojit fantazii a představivost. Domýšlet konce a předvídat
nevyřčené. Jak jinak uhodnout vraha ještě před koncem detektivky?
Zmírňuje chronickou bolest
Tuto skutečnost potvrdí každý „majitel“ chronické bolesti, jakou může vyvolat
třeba artritida. Kniha, do které se čtenář začte, pomůže zapomenout na vše
z tohoto světa. V jiné realitě se alespoň na čas stává bolest neviditelnou,
protože zde neexistuje. Nesmí se ale jednat o knihu nudnou, nezáživnou, nebo
dokonce hloupou. Takové čtivo může naopak vyvolat záchvat zuřivosti
a agrese. Běda tomu, kdo vstoupí nespokojenému čtenáři do rány!
Zvyšuje slovní zásobu a IQ
Počet používaných slov se časem zmenšuje dle profese a charakteru
společnosti, ve které se pohybujeme. Mluvíme totiž v zásadě o stále stejných či
podobných věcech. Známe to všichni. Dětí se vyptáváme, co se odehrálo ve
škole, co měly k jídlu, co říkají kamarádi. Manžela na výši výplaty a přítelkyně na
posledního milence. A tak stále dokola. Není divu, že na některá slova, názvy
a pojmy téměř zapomeneme! To knihy nás nenechají zakrnět. Za chvíli budeme
mluvit nejen jako kniha, ale i naše obzory se rozšíří dál než na konec ulice.
Nastartuje hubnutí
Pokud si říkáte, že tohle tvrzení je už opravdu silné kafe, nenechte se mýlit.
Mozek totiž spotřebuje ke své činnosti značné množství energie, dle posledních
lékařských výzkumů dokonce až jednu pětinu z energie nutné pro fungování
celého lidského těla. Navíc tuto energii dokáže vyrobit pouze a jedině
z glukózy. Proto je ve výživě cukr, ať jednoduchý, nebo složený, zcela nezbytný.
Lepší než ukolébavka nebo antidepresiva
Ano, čtení totiž uklidňuje. Zbaví vás stresu, uvolní. Pár řádků před spaním
zklidní vaši mysl a vyčistí vám hlavu, na rozdíl od míhajících se obrazů
provázených zářením v televizi nebo notebooku.
Nevěříte? V roce 2009 vědci potvrdili, že stačí pouhých šest (!) minut čtení
denně, abyste se zklidnili a vyplavili stres z těla. Pokud se ponoříte do příběhu,
tepová frekvence se vám stabilizuje a napětí ve svalech se uvolní. Zajímavé také
je, že lidé trpící depresí nebo úzkostmi lépe reagují na četbu knih podporujících
osobní rozvoj než na lékařské procedury a postupy.
Zažene nudu a stereotyp
Tu všeobjímající nicotu stravující naše životy nenápadně, trpělivě, kousek po
kousku. Boj s ní je jako boj s větrnými mlýny. Nakupování, úklid, sociální sítě. To
vše je jen pokus o zastavení netvora! Jediným smysluplným zabijákem nudy je
dobrá knížka. Jen s ní můžete procestovat světadíly, jen díky ní může vypadat
hrdina tak, jak právě vy chcete.
Zdroj: https://www.novinky.cz/zena/styl/438628-sest-duvodu-proc-cist-knizky.html
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OBEC TŘEBICHOVICE ZVE NA

15. JARNÍ PLES
31. března 2018
od 20 hodin
v pohostinství Třebichovice
Rezervace míst možná pouze
se zakoupením vstupenky na OÚ.
Prodej zahájen 12. 3. 2018

Jaro začíná bioenergeticky mnohem dříve, než na povrchu
vyrazí tráva a rozkvetou první kytičky.
Život vznikl ve vodě, a únor se nachází pod vlivem
astrologických znamení Vodnáře a Ryb. Necítíte určitou
souvislost?
Život ve vodě vzniknul nejen jednorázově v geologické
minulosti Planety, ale vzniká vlastně vždy znovu
v každoročním cyklu, a to právě v únoru.
Pod zemí začíná vše bujet ještě pod sněhem, který je
špatným tepelným vodičem, takže pod ním je organismům
stejně příjemně, jako vám pod peřinou.
Význam února, který většina lidí vnímá jako nezajímavý,
zamrzlý, zamlžený měsíc, je ve skutečnosti fatální pro celý
následující rok.
Předci úzce propojení s přírodou tento význam únorového
období dobře vycítili, když do dnešního února umístili
svátek keltsky zvaný Imbolc. Oslavují se semena, mléko,
odvrhuje se staré, vítá se nové…
Tak se tedy v únoru zamyslete, co vrhnete z okna 
Martin Antušák

KORPORACE: Život Emilie, ambiciózní a nesmlouvané HR
manažerky, se změní v momentě, kdy je svědkem sebevraždy
jednoho ze zaměstnanců. Vyšetřování případu se stane
morální zkouškou ženy, jejíž kroky, ačkoli byly podmíněné
bezmeznou pracovní oddaností, učinily nešťastným
nejednoho pracovníka…
Sobota, 10. 3. - 19:30, české titulky

PŘEDSTAV SI: Nevidomý učitel Ian přijíždí do renomované
internátní školy zasvětit stejně handicapované studenty do
umění prostorové orientace. Nekonformní výuka je brzy
nadchne, touha poznat stále víc s sebou ale přináší i
neradostná zjištění. Poetický snímek o nezměrné
představivosti, která probouzí ze světa věčné tmy…
Sobota, 24. 3. - 19:30, české titulky

