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Chcete dostávat
ZDARMA
SMS nebo SSMS
o dění v obci
na své mobilní
telefony?

Majitelé klasických mobilních telefonů
telefon
zašlou na číslo

(+420) 777 080 880
SMS zprávu ve tvaru:

Středa
23. 10.
Kontejner na elektroodpad za OÚ
18:15 Veřejné zasedání
Čtvrtek
24. 10.
Kontejner na elektroodpad za OÚ
Pátek
25. 10.
14:00 – 22:00 Volby
16:00 – 18:00 Burza na sále
Sobota
26. 10.
08:00 – 14:00 Volby
10:00 – 12:00 Burza na sále
20:00 Posvícenská zábava
Neděle
03:00 Mění se čas
14:30 Fotbal na hřišti

27. 10.

Pondělí
Státní svátek
09:00 Pěkná

28. 10.

REG TREBICHOVI OBZ
Majitelé chytrých telefonů
telefon
s OS Android nebo iPhone
si stáhnou mobilní aplikaci MojeObec,
která je volně ke stažení v obchodě
obchod
GooglePlay a AppStore.
AppStore

Aplikaci také můžete
žete stáhnout pomocí
příslušného
íslušného QR kódu.
Bližší info najdete na webových stránkách
obce kliknutím na ikonu

27. 10. 2013
►►►►►

Uzávěrka tohoto čísla: 20.
20 října 2013
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSÍČN
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pá: 7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pokladní hodiny (doba, kdy OÚ přijímá platby)
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
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
na veřejné zasedání zastupitelstva

ŘÍJEN

2013

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny
se konají ve dvou dnech. Voliči mohou hlasovat
v pátek 25. října od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 26. října od 8 hodin do 14 hodin
v sídle OÚ.

ve středu 23. října 2013
od 18.15 hodin v čekárně lékařky
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení
z předchozích zasedání ZO

2.

Rozpočtové opatření č. 6/2013

3.

Usnesení ohledně rozpočtových
opatření

4.

Záměr obce směnit pozemek

5.

Záměr obce prodat nově vzniklé
pozemky

6.

Schválení prodeje bytové jednotky
č. 21/1

7.

Schválení prodeje bytové jednotky
č. 21/2

8.

Schválení prodeje bytové jednotky
č. 13/2

9.

Dohoda s MŠ Hrdlív

10. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
11. Odkup pozemků obcí
12. Schválení veřejnoprávní smlouvy
s Obcí Stehelčeves
13. Různé
Diskuze

Vážení občané,
po dobu rekonstrukce malého salonku se
veškerá veřejná zasedání (a také letošní
předčasné volby) uskuteční v místnosti
naproti, tedy v čekárně lékařky.

Středočeská kandidátka nabízí:
č. 1.
č. 2.
č. 3.
č. 4.
č. 5.
č. 6.
č. 7.
č. 9.
č. 10.
č. 11.
č. 13.
č. 14.
č. 15.
č. 17.
č. 18.
č. 20.
č. 21.
č. 22.
č. 23.
č. 24.

Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
Romská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků České republiky
KDU-ČSL
Suverenita - Strana zdravého rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21 - Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká

Jak volit
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků,
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků,
za plentu. V případě, že tak volič neučiní, nemůže hlasovat.
Tam volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té
politické strany, politického hnutí či koalice, pro které chce
hlasovat. Tím volič dává hlas celé vybrané politické straně,
politickému hnutí nebo koalici.

Děkujeme za pochopení.

Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.

Záměry, které jsou na programu jednání, jsou
vyvěšeny na úřední desce, do finále jde privatizace
obecních bytů.

Pokud volič zakroužkuje více než čtyři kandidáty, počítá se
takový hlasovací lístek jako platný, ale k přednostním hlasům
se nepřihlíží.

Dohoda o rozšíření školského obvodu o naši obec by
měla zajistit předškolní vzdělávání pro vaše děti v MŠ
Hrdlív.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, jsou přetržené, či nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho
platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče
je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Budeme projednávat možnost odkupu pozemků
bývalé úpravny vody v k.ú. Saky, které kdysi obec
vložila do VKM, a.s. Nyní se společnost zbavuje
nepotřebného majetku…
Obecní policie Stehelčeves bude u nás pomáhat s
udržováním veřejného pořádku, pokud odsouhlasíme
předloženou smlouvu.
Přijďte, jste srdečně zváni.

M. Jehličková

Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku se zvoleným hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje
osobně.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek kvůli
tělesné vadě nebo nemůže číst či psát, může být za plentou
i jiný volič, ne však člen volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i obálku
s hlasem vložit do volební schránky.
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INFORMACE PRO OBČANY
SPALOVÁNÍ A PÁLENÍ
Od 1. 9. 2012 platí nový zákon. č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, který stanovuje provozovatelům spalovacích zdrojů,
jako jsou lokální topeniště v rodinných domcích, některé
povinnosti (viz § 17).

Základní povinností je spalování jen těch paliv,
která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určená
výrobcem pro spalování v daném typu zdroje. Nelze
tedy v žádném případě spalovat např. odpady (plasty,
pryž, odpadní oleje aj.), včetně dřevotřísek a chemicky
ošetřeného dřeva, protože tyto materiály nejsou určené
výrobci spalovacích zdrojů ke spalování.

ŘÍJEN

2013

OZNÁMENÍ
O PŘISTAVENÍ
PUTOVNÍHO
KONTEJNERU NA
ELEKTROODPAD

Mezi další povinnosti provozovatelů spalovacích zdrojů
patří dodržování přípustné tmavosti kouře a předkládání
informací na vyžádání o provozu zdroje a jeho emisích.
Do konce roku 2016 jsou provozovatelé zdrojů na pevná
paliva od tepelného příkonu 10 kW do 300 kW, které slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
povinni provést odborně způsobilou osobou kontrolu
technického stavu a provozu zdroje a tento doklad předložit na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Tuto kontrolu je pak nutné provádět jednou za dva kalendářní
roky.
V otevřených ohništích mohou občané spalovat jen
suchý rostlinný materiál neznečištěný chemickými látkami,
obec může vyhláškou stanovit podmínky spalování suchého
rostlinného materiálu nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí
jiný způsob pro jeho odstranění.
Nesplnění každé ze všech výše uvedených povinností je
přestupkem, za který je možné uložit sankci dle § 23 zákona
o ochraně ovzduší.

Tolik litera zákona. A protože Obec
Třebichovice doposud neomezovala své občany
vydáváním různých vyhlášek zakazujících cokoli,
nabízí každoročně možnost hromadné likvidace
větví. Můžete využít prostranství za brankou na
hřišti, kam lze navážet vše k pálení.
Žádáme občany, aby pokud možno nepálili
listí, které lze za pomoci sekačky nadrtit
a kompostovat. Listí a rostlinné zbytky nejsou
odpad, ale surovina, která by se měla vrátit zpět
do přírody!
SP ALUJTE A P ALTE
S ROZUM EM A O HLEDUPLNOSTÍ
KE SVÝM SOUSEDŮM !

23. a 24. 10. 2013
za OÚ
Do přistaveného kontejneru
můžete odkládat:
Velké spotřebiče – ledničky, pračky,
sušičky, elektronické sporáky,
mikrovlnné trouby …
Malé spotřebiče – vysavače,
digestoře, parní čističe, žehličky,
fritovací hrnce, kávovary, fény,
holicí strojky, kuchyňské roboty,
rychlovarné konvice …
Zahrada, nářadí, hobby, dílna –
pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické
nůžky na živý plot, vrtačky, brusky,
řezačky, akušroubováky …

mj

V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI
OBSLUHY PONECHTE
ELEKTROODPAD
PŘED KONTEJNEREM

Do kontejneru nepatří: televize,
rádia, PC a monitory!!!
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Mikulášská
nadílka
na hradě
Okoři
Sobota 7. 12. 2013 od 16:30
Jedná se o akci pořádanou Obcí Okoř
a ochotnickým spolkem TŘEBIVADLO,
na kterou jsou srdečně zvány
i děti ze Třebichovic a Sak.
Zveme všechny děti a jejich rodiče na krásný
zážitek mezi kamenné zdi hradu Okoř, kde
se onoho osudného podvečera otevřou také
pekelné i nebeské brány a spolu s Mikulášem
sestoupí na zem i řada čertů a andělů…
Tato akce nemá žádné vstupné, ale za 99 Kč
si můžete zakoupit kupon na Mikulášský
balíček, jehož reálná hodnota je dvojnásobná
díky dotaci Obce Okoř.
Kupon lze zakoupit v pokladně hradu během
října a listopadu, vždy v sobotu a neděli od
10 do 16:30.

ŘÍJEN

2013

ŘÍJEN
Většina října náleží v římském horoskopu znamení
Vah. Je to velmi vydařený symbol tohoto období mezi
babím létem a tvrdým podzimem.
Plody sadů a zahrad jsou ze stromů již pryč, obírají se
poslední kousky, čas blahobytu dožínek babího léta je
fuč, ale nečas zatím není ještě tak surový.
V historickém, přírodním kontextu... zásob je v říjnu
ještě dost, již je však potřeba zásoby a vůbec aktivity
„zvažovat“, už nestačí natáhnout ruku... a přesně
v tomto vidím ideální symboliku vah…
Je potřeba zvažovat, jak zásoby uchovat na zimu, je
potřeba zvažovat, jakým tempem si dovolit je
spotřebovávat.
Zato poslední dekáda října je už v kontextu přírodního
rytmu zasvěcená „štírovskému“ boji!
Váhy jsou dobrým symbolem také pro počasí, kdy
jednou svítí sluníčko jako v nejkrásnějším babím létě,
po druhé zase je mlha s deštěm a chladem, jako
v listopadu.
Martin Antušák

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Nebo svůj zájem o kupon nahlásíte
nejpozději do 15. 11. na OÚ Třebichovice,
popř. lze kontaktovat Janu Povondrovou.

TŘEBICHOVICE
za OÚ

V případě většího zájmu zajistí OÚ
Třebichovice dopravu busem na místo akce.
Rodiče tak budou moci využít služeb
hostince v podhradí. Výsledek se dočtete
v příštím vydání TM.

sobota 16. listopadu 2013
13:50 – 14:10

SAKY
u kapličky

14:20 – 14:40

MIKULÁŠ DO DOMU
Dle provedeného průzkumu mezi rodiči dětí,
kterým ještě Mikuláš naděluje dárky, bylo
zjištěno, že preferujete návštěvu Mikuláše,
čerta a anděla přímo v domácnosti, než
hromadnou nadílku na sále. Takže, přátelé,
pokud máte zájem o tyto 3 postavy, které by
ve čtvrtek 5. prosince zazvonily u Vašich
dveří, vyplísnily zlobivé děti, popř. je rovnou
hodily do pytle, nebo (ve vzácných
případech) předaly nadílku, pište na
info@trebichovice.cz. Zmapujeme zájem
a podáme zprávu.
mj

Bude se jednat o sběr:
baterií všech druhů, včetně olověných
akumulátorů, olejů, plechovek od barev,
zářivek, výbojek, kyselin, zásad, barev, ředidel,
lepidel, teploměrů, pesticidů, fotochemikálií,
elektronického
odpadu,
lednic,
čisticích
prostředků, zaolejovaných textílií a nádob od
sprejů.
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POZVÁNKY
Ochotnický spolek TŘEBIVADLO
Vás zve na tradiční

BURZU
ošacení, všemožných potřeb,
dekorací, apod.

na velký sál OÚ

▼▼▼▼▼▼▼▼
od 5 Kč/kus
Vybraná částka je určena pro podporu divadelníků.
Zbylé věci věnujeme jako vždy charitě Broumov.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
sobota 26. října 2013 od 20:00
Pohostinství Případov
Hraje IKAROS
Vstupné 80 Kč

2013

ADVENTNÍ VĚNCE
Každý, kdo se chce akce zúčastnit,
nechť si do 20. listopadu 2013
zaplatí za každý věnec 150 Kč
u pí Dáši Jakešové v místní
samoobsluze.
Akce bude probíhat ve stylu
sousedských rozhovorů, při něčem sladkém, lehce kořeněném
a dobře pitném.
Již počtvrté se na Vás budeme těšit.
Kateřina Pečená

ve Třebichovicích
v pátek 25. 10. od 16 do 18 hodin
v sobotu 26. 10. od 10 do 12 hodin

ŘÍJEN

Kdo má zájem o hlízy kan či jiřin,
navštíví pana místostarostu, který
nabízí přebytky ze zahrádky k odběru.

MOBBING MÁ 4 FÁZE
Expozice: Drobné konflikty a neporozumění, na nichž mají podíl obě
strany. Na straně slabšího zanechávají trpkost, silnější zaujímá postoj
stále kritičtější a agresivnější. V podstatě jde o maličkosti,
nepochopení, neporozumění (může jít o neporozumění doslova, pokud
nováček neovládá slang užívaný na pracovišti).
Zauzlení (kolise): Osoba „O“ se stává terčem pozornosti a opakujících
se, třeba drobných útoků. K vlastnímu iniciátorovi se přidávají další
kolegové ať již ve snaze „zabodovat“ a posílit svoji pozici u tyrana,
nebo aby se „něco dělo“. Nelze vyloučit ani motiv „přihřívání
polívčičky“, pokud si sami netroufali začít, vidí, že je takřka vše
dovoleno. Psychický teror graduje. Oběť na to samozřejmě reaguje.
Její psychická a nezřídka fyzická kondice klesá. Pod tlakem okolností
často udělá chyby. Ty jsou pochopitelně využity proti ní.
Situace spěje k vyvrcholení (krizí): Existence problémů v personální
situaci je již všeobecně známa. Pracovník se buď aktivně hájí, nebo
uniká do pasivní obrany. Typické jsou časté pracovní neschopnosti,
přičemž psychický teror, snižující jeho imunitu, mu situaci usnadňuje.
Další možností je úniková varianta – intenzivní hledání nového
zaměstnání eventuálně i podání výpovědi bez ohledu na další
profesionální perspektivy. Něco se stane v intencích předchozích
kroků. Pravda vítězí, protože pravdou je vždy to, co zvítězilo, kdo
uteče, vyhraje nebo se alespoň zbaví bezprostředního týrání. Je možné,
že si psychicky týraný člověk vybuduje určité obranné strategie, které
mu pomáhají stav přežít.

PĚKNÁ HODINKA
pondělí 28. října 2013 od 9:00
Pohostinství Případov

Pro mnohé platí „všeho do času“ a čas psychického týrání spěje podle
zákonů dramatu k fázi poslední, ke katastrofě. V mobbingu se coby o
závěrečné fázi hovoří o likvidaci nepohodlného pracovníka. Buď dá
výpověď sám, nebo se vytvoří podmínky pro některou formu
reorganizace. Věci se mohou zařídit i tak, aby nastražená past sklapla a
dotyčný udělal faktickou chybu, po které bude ještě rád souhlasit s
výpovědí po vzájemné dohodě, pokud možno na hodinu. Je-li terč
mobbingu, přece jen slabší povaha, neznalá tajů zákoníku práce, může
být eventuální chyba zveličena a využít určitý moment překvapení
směřující ke kýžené výpovědi."
kp
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TŘEBICHOVICKÝ

R E C E P T

N o:

2013

ZVEME VÁS
DO KNIHOVNY

GURMÁN
Tak jako se děti těší
ší na podzim z důvodu Halloweenu
a lampionového průvodu, pro nás, gurmány, je podzim znamením
dozrávání červené řepy a dýně.
A proto tu pro vás mám hned dva recepty s těmito
mito delikatesami.

ŘÍJEN

Oznamujeme našim věrným čtenářům,
že v knihovně je k mání dalších

150 nových titulů
v rámci výměnného fondu.

2

Ingredience na 6 porcí:











1 kg dužiny z dýně Hokkaidó
(to je ta kulatá oranžová ☺ )
50 g másla
1 střední cibule
2 stroužky česneku
1 l zeleninového vývaru
2 bobkové listy
1/4 lžičky muškátového oříšku
15 ml citrónové šťávy (nemusí být)
200 g 30% smetany
sůl, pepř

Dýni rozpůlíme, vydlabeme z ní semínka (ta budeme potřebovat jako ozdobu
při podávání) a poté ji i se slupkou nakrájíme na cca 5 cm kousky (slupka
dodá polévce tu správnou barvu a chuť). Na másle zesklovatíme cibuli
nakrájenou najemno společně s prolisovaným
ým česnekem. Poté do hrnce
přidáme připravené kousky dýně. Chvilku jí opékáme a potom přilijeme horký
vývar a citrónovou šťávu. Přidáme bobkový list, muškátový oříšek, osolíme
a opepříme.
Přikryjeme pokličkou a vaříme zhruba půl hodiny, dokud dýně nezměkne.
nezměk
Když je dýně měkká, z polévky vyjmeme bobkový list a polévku rozmixujeme
tyčovým mixerem. Po rozmixování do polévky vlijeme smetanu a krátce
provaříme a dochutíme solí a pepřem. Při podávání polévku ozdobíme
opraženými dýňovými semínky.

R E C E P T

N o:

STRAŠIDELNÉ A SRDCERYVNÉ

DÝŇOVÁ POLÉVKA

Příběh o smutku a o ztrátě,
o věrnosti a lásce,
o zázračné síle vyprávěných
příběhů…
Nahoře v podkroví, v pokojíku pod střechou,
oplakává dvanáctiletý David svou matku. Je
opuštěný a zlobí se na celý svět a společnost mu
dělají jen knížky. Jenže ty knížky k němu začnou
mluvit šeptem ze tmy a David se uteče do světa
svě
představ. Přitom zjistí, že skutečnost a fantazie se
začaly jaksi prolínat. Zatímco se jeho rodina rozpadá,
je chtě nechtě přenesen do zvláštní říše,
představující podivný odraz jeho vlastního světa, až
na to, že ji obývají hrdinové a nestvůry a vládne tam
stárnoucí král, který ukrývá své tajemství v záhadné
knize… v Knize ztracených věcí.

Ernst Meckelburg

ZÁHADNÉ

Ingredience na 4 porce:
2 menší červené řepy
4 hrsti polníčku
2 hrsti rukoly
12 plátků kozího sýra
2 hrsti vlašských ořechů
8 lžic zálivky (olivový olej, ocet, med, sůl, pepř)

John Connolly

Zprávy
z nadsmyslového světa
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SALÁT Z PEČENÉ ŘEPY







DOPORUČUJEME!!!
►►►►►►►►►
Kniha ztracených věcí

Autor, specialista na parapara
psychologii a metafyziku, se
v této knize zaměřuje na
paranormální jevy související
s transcendentními (nad(nad
smyslovými)
zážitky,
parapsychologickými
schopnostmi některých lidí (jasnozření, telepatie,
předvídání budoucnosti) a kontakty s jinými světy
(setkání s mrtvými, předsmrtné zážitky, zkušenosti
s astrálním tělem). Nezabývá se podrobnými
teoretickými výklady paranormálních fenoménů, volí
raději populární formu vyprávění záhadných příběhů,
které se skutečně staly, doplněnou o stručný
struč úvod do
dané problematiky. Nenáročné čtení pro milovníky
záhad.

Neoloupanou řepu omyjeme, osušíme a pečlivě obalíme alobalem. Pečeme
cca dvě hodiny na 220°C. Ideální je řepu péct společně s něčím dalším,
protože jinak vás tento pokrm vyjde trochu draze☺.
Řepu necháme trochu vychladnout a oloupeme jí. Poté ji řádně vychladíme
v lednici.
Na velký talíř si těsně předtím rozložíme řádně omytý a osušený polníček
a na něj rukolu.
Studenou řepu nakrájíme na co nejtenčí plátky (asi takové, jako když krájíte
maso na carpaccio - dobře to jde na struhadle typu "VS
VS kráječ")
kráječ a rozložíme
jí na listy polníčku a rukoly.
Kozí sýr dáme rozpéct pod gril. Vlašské ořechy nasekáme nahrubo a pro
lepší chuť je ještě nasucho opražíme na pánvi.
avrch salátu, posypeme ořechy a je hotovo.
Sýr naklademe navrch
To vše přelijeme zálivkou.

DOKSY „B“ – TŘEBICHOVICE

A nezapomeňte, stále můžete
žete zasílat své recepty a různé
r
kuchařské nápady na trebichovickygurman@gmail.com
GURMÁNŮM ZDAR!
Petra Uharček
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Gratulujeme našim fotbalistům
k dalšímu vítězství.

