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ROČNÍK XVIII

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
TŘEBICHOVICE

13 292 korun
je částka, kterou třebichovičtí občané
vložili do kasiček 9 koledníků,
kteří se v sobotu 5. ledna 2019
vydali v doprovodu dospělých
na Tříkrálovou koledu.

Děkuje všem občanům,
kteří neváhali přispět
na dobré skutky.
I když sami máme málo,
vždycky máme dost,
abychom mohli někomu pomoci!

 Rezervace míst je možná pouze
se zakoupením vstupenky!
Vstupenky lze zakoupit v sídle OÚ od 7. 1. 2019

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016,
o nočním klidu, ve dnech konání mysliveckého plesu 26. 1.
2019 se doba nočního klidu v noci následující po konání
akce 27. 1. 2019 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

Uzávěrka tohoto čísla: 9. ledna 2019
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází 12x
ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
M. Antušák, K. Pečená (kp)

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
USNESENÍ Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 19. 12. 2018
US NE S E N Í č . 3 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice revokuje usnesení č. 3/9/VZ/2018 ze dne 12. 11. 2018
o kompetenci starostky k provádění jednotlivých rozpočtových opatřeních
v příjmech i výdajích v závazných ukazatelích do výše 500.000 Kč.
US NE S E N Í č . 4 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starostky
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření ve výdajích v závazných
ukazatelích do výše 500.000 Kč, v příjmech B E Z O M E Z E N Í . Starostka
o provedení těchto rozpočtových opatřeních informuje zastupitelstvo na nejbližším
zasedání ZO.
US NE S E N Í č . 5 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým schodkovým rozpočtem na
rok 2019. Schodek bude pokryt z naspořených prostředků z minulých let.
Závazným ukazatelem rozpočtu na r. 2019 jsou paragrafy.
US NE S E N Í č . 6 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým střednědobým výhledem
rozpočtu obce Třebichovice na roky 2019 – 2021.
US NE S E N Í č . 7 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice projednalo a schválilo Plán rozvoje sportu 2019 –2022.
US NE S E N Í č . 8 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
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. 2019.
US NE S E N Í č . 9 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
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 2019.

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
Silvestrovské oslavy a příchod nového roku s sebou již tradičně
přinesly vášnivou debatu o používání pyrotechniky. Zatímco
odpůrci této hlasité a světelné zábavy argumentují jejím negativním
vlivem na životní prostředí a zvířata, příznivci se ohánějí tradicí
a volají po pochopení se slovy, že jde o několikadenní záležitost.
Mnohá velká města již zákaz vydala, jiná se k tomu snad chystají.
Některé obce zakazují používat zábavní pyrotechniku jen
v zastavěném území obce. Ve velkých městech díky permanentní
přítomnosti policie lze porušení takového zákazu postihovat,
v malých obcí je to velice problematické.
Na webových stránkách obce byla
otevřena anketa na téma, zda má obec
regulovat přijetím obecně závazné
vyhlášky používání zábavní pyrotechniky.
Zatím převládá vůle omezit tuto zábavu.
Na únorovém veřejném zasedání budou
zastupitelé tuto záležitost projednávat.
Pomozte, prosím, svým hlasováním na
webu obce. 

PLÁN ROZVOJE SPORTU
Tento dokument, který schválilo zastupitelstvo na prosincovém
zasedání, naleznete na webových stránkách obce. Vyzýváme tímto
občany, aby sami přicházeli s iniciativami, které rozhýbou naše líná
těla. Např. pan Mračko se nebránil výzvě naplánovat trasu
cyklovýletu do Kolče, kde se každoročně koncem června koná
Medová pouť. Vyrazíme společně na kolech, pěšmo, vlakem, …? mj

PODĚKOVÁNÍ JANĚ HOLEČKOVÉ
Ráda bych vyjádřila VELKÝ dík paní Janě Holečkové, která
dlouhá léta vedla kroniku naší obce. Letošním rokem přebere tuto
štafetu Mgr. Ivona Komárková, naše paní knihovnice.
starostka
„Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života
obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současníků
a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení.“
(František Roubík v Příručce vlastivědné práce)

US NE S E N Í č . 1 0 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-6013099/001 pro pozemky parc. st. 151 a parc. č.
797/14 v k.ú. Třebichovice, evidováno na LV 10001 (stavba: Třebichovice, parc.
č. 797/13 – kNN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností
ELEKTROMONT Matějka, a.s., se sídlem J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí,
IČ 25732633.
US NE S E N Í č . 1 1 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice schvaluje jmenování dvou zástupců obce do nejvyššího orgánu
svazku, jimiž jsou paní Markéta Jehličková, starostka a pan Petr Svoboda,
místostarosta.
Pro případ, že by se některý ze jmenovaných zástupců nemohl účastnit zasedání
nejvyššího orgánu svazku, ZO Třebichovice jmenuje náhradníka pana Martina
Fuku, zastupitele.
Do dozorčí rady svazku ZO Třebichovice jmenuje paní Michaelu Fejfarovou,
zastupitelku.
US NE S E N Í č . 1 2 / 1 0 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice REVOKUJE usnesení č. 3/6VZ/2018 ze dne 3. 9. 2018 týkající
se prodeje pozemku parc. č. 181/8 o výměře 13 496 m2, orná půda, zemědělský
půdní fond a pozemku 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, za minimální cenu 200 Kč/m2 a za podmínek uvedených
v kupní a plánovací smlouvě, které tvoří nedílnou součást zveřejněného záměru,
který byl vyvěšen na úřední desce od 13. 8. 2018 do 3. 9. 2018. ZÁMĚR
PRODEJE POZEMKŮ byl revokací usnesení ZRUŠEN.

LEDEN 2019

POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 4. února 2019
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:

1.
2.
3.
4.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 14/2018, 1/2019
Účetní odpisový plán pro rok 2019
Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti
organizační složky místní knihovna Třebichovice
za rok 2018
5.
Zpráva o výsledcích přezkoumání činnosti místní
správy za rok 2018
6.
Schválení ceny za stočné 2019, způsob vybírání
stočného
7.
Schválení členského příspěvku Svazku obcí TSH
8.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Třebichovice na rok 2019 pro
SK Třebichovice z.s.
9.
Ustanovení funkce kronikáře
10. Omezení užívání zábavní pyrotechniky OZV
11. Různé
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ZNÁMKY NA POPELNICE
vždy v pondělí nebo ve středu lze zakoupit v sídle OÚ
Popelnice, která NEBUDE od února 2019 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 2019
Počet
Cena celkem
Poznámka
svozů/rok
vč. DPH

Druh služby

Typ nádoby

týdenní svoz

120 l

52

1 794

čtrnáctidenní svoz

120 l

26

1 076

měsíční svoz***

120 l

12

548

kombinovaný svoz

120 l

39

1 615

jednorázový svoz

120 l, pytel

1

54

*** Termíny pro měsíční svoz.

1. 1., 29. 1., 26. 2., 26. 3.,
23. 4., 21. 5., 18. 6.,
16. 7., 13. 8., 10. 9.,
8. 10., 5. 11., 3. 12., 31. 12. 2019

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 2019
Známky na
BIOpopelnice na rok 2019
bude možné zakoupit
v sídle OÚ Třebichovice
během března 2019
v úředních hodinách

PO PLAT KY
ZA PSY

Druh služby

Typ nádoby

Počet
Cena celkem
Poznámka
svozů/rok
vč. DPH

BIO mini

140 l

16

925

BIO MAXI

240 l

16

1 196

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. 2019.
Hradit lze POUZE a JEN v pondělí nebo ve středu!!!

D ESAT ERO ZO DPO VĚD NÉHO PEJ SKA ŘE
1. Přihlásit svého psa (staršího 3 měsíců) do 15 dnů od jeho pořízení na
obecním úřadě a zaplatí za něj poplatek. Poplatek činí 75 Kč za psa
a rok, za druhého a dalšího 100 Kč. Poplatek je splatný vždy k 31. 3.
každého roku.
2. Označit psa identifikační známkou, na které je vyznačeno jeho
identifikační číslo. Od roku 2020 bude povinností pejska vybavit
mikročipem, viz novela veterinárního zákona.
3. Uklidit vždy po svém chráněnci se bere jako samozřejmost.
4. Nenechávat pejska běhat v místech, která slouží pro hru dětí či
sportovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupovat. Hřiště
jsou výhradní zónou dětí, pejsek sem skutečně nepatří.
5. Neumožnit psovi vstup do záhonů, keřových prostorů a na jiná místa,
která mohou být pohybem psa poškozena.
6. Zajistit vakcinaci psa proti vzteklině.

7. Pro volné běhání psa bez vodítka využít prostranství, která jsou k tomu
určena a vymezena vyhláškou, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Uvědomit si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem
využívaným ostatními občany. Psa i zde je třeba mít stále pod dohledem.
8. Respektovat ostatní spoluobčany a nenechat psa, aby někoho v obci
obtěžoval. Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že
rodiče cítí obavu o děti, objeví-Ii se vedle nich cizí pes.
9. Řádně se o psa starat, poskytovat mu náležitou péči, a dbát o jeho
fyziologické potřeby.
10. Naučit pejska poslušnosti několika základními povely. Alespoň minimální
výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli
zjednoduší společné soužití se psem.
Děkujeme za Váš zájem.
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 2019
FOTO: Milan Petriščák a Luboš Pečený (LP)

LP

LEDEN 2019
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Třebichovičtí koledníci získali v letošním roce neuvěřitelných 13 292 korun.
Všechny peníze budou zaslány na účet Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.
Nicméně část výtěžku se vrátí, aby posloužila našemu záměru,
kterým je finanční pomoc

HOSPICU SVATÉ HEDVIKY, obecně prospěšné společnosti v Kladně.
Jeho posláním je pomoci lidem v nejtěžších chvílích, když opouští tento svět, pomáhat lidem v době
těžké nemoci, být doma vedle svých blízkých, pomoci zajistit, aby byl odchod člověka důstojný,
bezbolestný v kruhu své rodiny, svých nejbližších a milovaných. Zdravotnická, psychologická
a sociální podpora je poskytovaná nejen umírajícím, ale také blízkým, kteří se rozhodli doprovázet
umírajícího v rodinném prostředí a je nedílnou součástí komplexní domácí hospicové péče.
Všem, kteří přispěli do kasiček našich koledníků, velice děkujeme a přejeme mnoho zdraví v roce 2019.

K+M+B 2019

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.
Poskytovatel domácí hospicové péče
Huťská 1496, 272 01 Kladno
Další fotky z Tříkrálové koledy najdete ve FOTOGALERII na webu obce
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PŘEHLED nejen KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2019
LEDEN

ZÁŘÍ

1. 1.
5. 1.

Výstup na Vinařickou horku
Tříkrálová koleda

19. 1.
26. 1.

Novoroční turnaj v Lóře
Myslivecký ples

12:15
20:00

ÚNOR

28. 9.
29. 9.

Burza
Burza

29. 9.

Dílnička v knihovně – Krmítka pro ptáky

ŘÍJEN
26.10.

9:00- 14:00
9:00- 12:00
15:00

Posvícenská zábava

20:00

10. 2.
16. 2.

Vítání občánků
Dětský karneval

15:00
15:00

27. 10.
28. 10.

Drakiáda
Pěkná hodinka

14:00
9:00

23. 2.
24. 2.

Masopustní tancovačka se zabíjačkou
Dílnička v knihovně – Moje kniha

19:00
15:00

28. 10.

Setkání u Lípy republiky

14:00

16. 11.

Osudové osmičky ČR? (večer s PhDr.
Zdeňkem Kuchyňkou, řed. Sládečkova muzea)

18:00

LISTOPAD
BŘEZEN
2. 3.

Burza

9:00- 14:00

3. 3.
9. 3.

Burza
MDŽ

9:00- 12:00
14:00

17. 11.
23. 11.

Lampionový průvod
Premiéra Třebivadla

17:00
16:00

Dílnička v knihovně – Vánoční dekorace

15:00

15. 3.
16. 3.

Noc na Titaniku
Případovský utopenec

19:00
16:00

24. 11.

16. 3.
23. 3.

Premiéra Třebivadla
Jarní obecní ples

19:00
20:00

PROSINEC
1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu

Velikonoční dílnička v knihovně
(+ dárek pro Den matek)

31. 3.

15:00

DUBEN
6. 4.
22. 4.

Ukliďme Česko
Velikonoční nádivka

28. 4.
30. 4.

Květinová dílnička v parku
Pálení čarodějnic

15:00
19:00

19. 5.
24. 5.

Den země
Stavba Májky

16:00

25. 5.

Máje (14:00 průvod obcí, 19:30 poražení Krále,
20:00 Májová zábava)

26. 5.

Dílnička v knihovně – Náramky přátelství

15:00

1. 6.
22. 6.

Dětský den
Motorkářský sraz + burza

14:00
11:00

29. 6.

Kinematograf "Pod Hájenkou"

21:00

SRPEN
19. - 24. 8.

Třebichovický tábor "Tajemství a krásy přírody"

31. 8.

Kinematograf "Pod Hájenkou"

KVĚTEN

5. 12.

17:00

Mikuláš "domů na zavolání"

17:00

22. 12.

Čekání na Ježíška
(Deskové hry, loutkové divadlo…)

15:00

24. 12.

Vánoční setkání u kapličky

23:00

31. 12.

Silvestr

20:00

POZVÁNKA NA TŘEBICHOVICKÝ
LETNÍ TÁBOR OÚ TŘEBICHOVICE

"Tajemství a krásy přírody"
Pro koho je určen: pro děti 6-15 let

ČERVEN

21:00

V letošním roce jsme pro Vás nachystali několik nových akcí,
které si snad najdou své příznivce. Jednotlivé eventy budou
vždy včas avizovány na stránkách zpravodaje, na webu obce
a na vývěskách. Uvedená data a časy mohou být ještě upraveny.
Těšíme se na setkávání s Vámi a byli bychom potěšeni, kdyby si
každý občan vybral alespoň jednu aktivitu, která by mu přišla
vhod. Přejeme krásné zážitky.
Členové realizačních týmů pod taktovkou Milana Petriščáka

Kdy se tábor uskuteční: od pondělí do soboty se
závěrečným přespáním pod širákem (ve stanu, na
salonku – dle chuti a počasí) v termínu 19. 8. – 24. 8.
2019. Předání dětí každý den do 8 hodin, předání zpět
rodičům každý den po 18 hodině.
Kde se tábor uskuteční: základnou bude salonek OÚ
Třebichovice, výlety do okolí. V ceně obědy a pitný
režim (svačiny sebou z domova).
Na co se děti můžou těšit: na výlety do přírody v okolí,
poznávání přírody plné zázraků, výpravy za pokladem
s geocachingem, seznámení s ochranou přírody a
ekologií, získání praktických dovedností potřebných
pro pobyt v přírodě, hry a dobrodružství…
Cena: 1 200 Kč pro děti s trvalým pobytem ve
Třebichovicích
Cena: 1 700 Kč pro ostatní děti
Závazné přihlášky a bližší podrobnosti otiskneme
v únorovém měsíčníku, platba zálohy v průběhu února
a března na OÚ Třebichovice.
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Novoroční výstup na Vinařickou horu
Prvního ledna 2019 se čtyři rodiny z naší obce rozhodly společně
s občany obce Hrdlív vyšlápnout na Vinařickou horu. Opékání
novoročních buřtíků a popíjení nápojů je již samozřejmou tradicí.
Letos jsme měli věkové rozpětí 8 měsíců až 57 let. Dalo by se říci,
že je to pestrá skupina odvážlivců, kteří se toho nebojí. Bohužel
stále mezi námi chybí ti, kteří o pohybu a společných akcích stále
jen hezky hovoří a skutek? UTEK! Ani nevíte, o co přicházíte,
společná námaha při výstupu je vždy vykompenzována skvělou
náladou, která po celou dobu výstupu panuje. Našich čtrnáct
statečných, bylo opět hrdlívskou přesilou převálcováno. Já jsem
přesto na všechny zúčastněné velice pyšná.
Každý rok říkám, letos jdu naposled a každý rok mi to nedá a jsem
vždy šťastná, že jsem opět dokázala dojít až na vrchol a se všemi,
kteří jsou tam se mnou zachránit malou část cti, která je v nás. Ano,
každý se rád baví (až do rána), ale ne každý má tu vlastnost být
součástí společenství a dokáže podporovat vzájemné soužití
maličkostmi, jakou novoroční výstup bezesporu je.
První akcí v roce a svou účastí dávají občané najevo, že o společně
prožité chvíle s ostatními mají opravdu zájem. Neboť, jak na Nový
rok, tak po celý rok. Takže Vy, kteří nejste bačkory, těším se na
Vás 1. 1. 2020.
kp

NOČNÍ PLAVBA NA TITANIKU

LEDEN 2019
Letos jsem se rozhodl po sérii
neformálních rozhovorů s paní
starostkou, panem místostarostou
a mnoha dalšími své úvahy na téma
dávné historie území dnešních
Třebichovic zveřejnit.

BĚH DOB ÚZEMÍM DNEŠNÍCH
TŘEBICHOVIC
Abych začal opravdu od úplného začátku, nevyhnu se VESMÍRU.
Ačkoli od vzniku vesmíru uplynulo asi 13,9 miliard let, téměř
polovina této doby byla potřebná k tomu, aby z hvězdného vodíku
a hélia vzniklo dostatečné množství dalších těžších prvků - železa,
kyslíku, křemíku, uhlíku a dalších, aby se mohly zformovat planety
a teprve na nich život. Stabilní podmínky pro rozvoj života se tak
mohly ustavit přibližně před 7 miliardami let. První život se na
Zemi podle dosavadních poznatků vyvinul před 4 miliardami let.
V souvislosti se vznikem života vůbec jsem loni zachytil
převratnou informaci, a totiž, že vědci vyslovili po složitých
výzkumech teorii, že organické molekuly, nezbytné pro existenci
života, se nejdříve objevily ve vesmíru, a teprve poté dopadly
s kometami na Zemi!
Sami odhadnete význam tohoto objevu, pokud tyto molekuly
dopadly na Zemi, a začal se zde rozvíjet život, je to jako s „padáčky
pampelišky“ nebo jakýmikoliv jinými semínky, stačí, aby semeno
dopadlo do vhodného prostředí, a začne se z něj vyvíjet nová
rostlinka. Zbývá otázka, kam všude dopadly ve vesmíru tyto
molekuly, a kde případně, kromě Země, našly vhodné prostředí pro
rozvoj života...
(pokračování příště)
Martin Antušák

POZOR ZMĚNA

NÁHRADNÍ TERMÍN
Vyplouváme v pátek
15. března 2019 v 19:00
Pro nepřízeň počasí se nepodařilo vyplout Titaniku tak,
jak měl naplánováno v prosinci.

Pro onemocnění v souboru se mění termín:

Nesjízdná D1 neumožnila příjezd kapitánovi lodi.

16. března 2019 od 19:00
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LEDEN 2019

Placená inzerce

