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SVOZ
BIOPOPELNIC
Poslední svoz proběhne

17. listopadu 2017.

sobota 28. 10. od 20:00
pohostinství Případov
Hraje IKAROS, vstupné 80 Kč

I NADÁLE LZE VYUŽÍT OCHOTY
ZAMĚSTNANCŮ OBCE
A DOMLUVIT S NIMI ODVOZ VĚTVÍ,
LISTÍ, … K LIKVIDACI.
Blíže uvnitř čísla

Mobilní svoz
nebezpečných odpadů
a odpadů určených
ke zpětnému odběru

11. listopadu

PĚKNÁ 2017
V pondělí 30. 10. Vás zveme
do obecní hospůdky Případov na
„Pěknou hodinku“.
Od 9.00 hodin je pro Vás připravena
živá hudba, čerstvý ovárek, polévka, …
Do 12 hodin akce pouze pro pány.
Poté dámy vítány.

Uzávěrka tohoto čísla: 23. října 2017
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

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ ZE 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE
KONANÉHO DNE 2. 10. 2017
USNESENÍ č. 3/6VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí s vyřazením z majetku původní nefunkční
plynový kotel v ceně 36.200,- Kč, boiler plynový v ceně 9.940,- Kč.
Vše účtováno na drobném dlouhodobém majetku – účet 028.
USNESENÍ č. 4/6VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí se zařazením na účet 022 070 – samostatné
hmotné movité věci - inventář : kondenzační kotel Vaillant na vytápění
pohostinství v ceně 44.615,- Kč a kondenzační kotel Vaillant na
vytápění sálu v ceně 67.641,- Kč.
USNESENÍ č. 5/6VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 13/4 nacházející
se v domě čp. 13, který stojí na pozemku st. parc. č. 224/2
a příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 6656/25024 na
společných částech domu čp. 13 a st. parc. č. 224/2 – zast. plocha
a nádvoří o výměře 157 m2, vše zapsáno na LV č. 496 a 497, pro obec
a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.
ZO Třebichovice schvaluje prodej jedné ideální osminy (1/8) pozemku
p.č. 224/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a jedné ideální
osminy (1/8) pozemku p.č. 1273 – ost. plochy – jiné plochy o výměře
1261 m2, oba zapsané na LV č. 507, pro obec a k.ú. Třebichovice,
u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.
ZO Třebichovice ukládá starostce vyzvat vítězného uchazeče
k uzavření kupní smlouvy.
USNESENÍ č. 6/6VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje SMLOUVU O SPOLUPRÁCI MEZI
OBCEMI se Statutárním městem Kladnem za účelem společného
postupu při realizaci projektu z 33. výzvy Operačního programu
Zaměstnanost.

ŘÍJEN

2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA OBEC TŘEBICHOVICE
Z celkového počtu 471 oprávněných voličů přišlo k volbám 283 voličů,
tj. 60,08 %. Celostátní účast činila 60,84 %.
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
TOP 09
Česká str.sociálně demokrat.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Dělnic.str.sociální spravedl.
REALISTÉ
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Řád národa - Vlastenecká unie
Česká strana národně sociální
SPORTOVCI
Strana Práv Občanů

116 hlasů
34 hlasů
31 hlasů
25 hlasů
22 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
8 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

40,98 %
12,01 %
10,95 %
8,83 %
7,77 %
4,59 %
4,24 %
2,82 %
1,41 %
1,41 %
1,06 %
1,06 %
0,70 %
0,70 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %

Zbytek stran a hnutí, které nejsou uvedeny v seznamu,
nezískal žádný hlas. Řazeno dle pořadových čísel jednotlivých stran.

VO LE B NÍ Z AJ ÍM A VO ST I
Během sobotního dopoledne přišla k volbám také naše nejstarší občanka
paní Růženka Humlová. Nedávno oslavila své 91. narozeniny. Přejeme tedy
dodatečně hodně zdraví a těšíme se na setkání při dalších volbách, které
nás čekají již v lednu příštího roku.

USNESENÍ č. 7/6VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Třebichovice
o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.

Pálení dřevní hmoty v obci
Vážení občané,
opětovně se na Vás obracím se žádostí, abyste zbytečně nepálili větve
a listí na svých zahradách v zastavěné části obce. Kouř a zápach
z takto pálených zbytků obtěžuje Vaše okolí a Vy máte přeci
jedinečnou možnost nechat si bioodpad odvést pracovníky obce, kteří
ho likvidují jednorázově, ekologicky a tak, aby občané nebyli
„vykuřováni“. Ono stačí, když někteří z Vás spalují ve svých kotlích
odpady – neboť např. natřené, namořené, napuštěné dřevo již není
vhodné k pálení v kotlích! Jedná se o odpad, který měl skončit ve
velkoobjemovém kontejneru.
Ráda bych při této příležitosti vyzdvihla, ocenila a do nebe vynesla
naše obecní zaměstnance, pány Polánka, Vlka a Švejdu, kteří se
v minulém období podíleli zvýšenou měrou na očistě obce, neboť
objeli traktorem mnoho našich domácností a sváželi velkoobjemový
odpad. Je to služba, kterou mají občané zdarma, a my jsme rádi, že se
setkala s kladnou odezvou. I nadále máte možnost – A TO
CELOROČNĚ – domluvit odvoz odpadu z Vašich domovů na
mezideponie, odkud je následně odpad předávám obcí odpovědné
osobě… Volejte tedy obecní úřad nebo se přímo domluvte s našimi
skvělými „hochy“. Termín svozu nebezpečného odpadu se blíží!
starostka

Poslanecká sněmovna má své sídlo v několika historických palácích na
Malé Straně. Hlavní budova, Thunovský palác, ve které se nachází
zasedací sál a mají zde své pracovny předseda a místopředsedové, se
nachází ve Sněmovní ulici č. 4. Historie jedné z nejstarších parlamentních
budov v Evropě se začala psát na samém konci 17. a na začátku 18. století.
Kolem roku 1720
totiž vyrostl na
pozemku s už
tehdy bohatými
dějinami hraběcí
palác významného
šlechtického rodu
Thunů, palác,
v němž se píší
dějiny…
mj
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OZNÁMENÍ

POZVÁNKA

V obecním lese u bývalé hájenky probíhá
kácení označených stromů.

v pondělí 30. října 2017
od 18:15 hodin v sídle OÚ

na veřejné zasedání zastupitelstva

Obecního úřadu Třebichovice

Jedná se o plánované kácení v souladu s lesními osnovami
pod dohledem odborného lesního hospodáře pana Ježka.
Kácení provádí pan Dragoun.
Žádáme občany a především jezdce na koních, aby po dobu prací
v lese nevstupovali do lesa. Hrozí zde vážné nebezpečí úrazu.
V několika případech leží přes cestu kmeny. V případě zranění koně
není žádná možnost, jak zraněné zvíře z lesa vyprostit!

Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO

2.

Rozpočtové opatření č. 9/2017

3.

Schválení kupní smlouvy – BJ č. 4
v domě č.p. 13 včetně
spoluvlastnických podílů k přilehlým
pozemkům

4.

Schválení Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene

5.

Záměr prodat pozemky určené pro
výstavbu – lokalita Rovina

6.

Různé

VSTUP DO LESA NAD OBCÍ PO DOBU
PRACÍ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!!
Děkujeme za pochopení. Obecní úřad Třebichovice

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ
Obec zaznamenala několik stížností
na stav domu č. p. 25.
Dle svědectví občanů padají
ze střechy tašky a stav komínu
je dezolátní.
Obec upozornila jak insolvenčního správce, tak hlavního věřitele na
nebezpečí úrazu, které pramení ze stavu domu, který je dlouhodobě
neudržovaný a ohrožuje širokou veřejnost. Po dohodě se správcem
obec označila budovu výstražnými cedulemi.

Žádáme občany, zejména maminky s kočárky,
aby při procházení kolem byli obezřetní.

25

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
A ODPADŮ URČENÝCH
KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU
TŘEBICHOVICE
za OÚ

SAKY
u kapličky

sobota 11. listopadu 2017
14:35 – 14:55

13:55 – 14:25

Odpady, které budou od občanů přebírány:
 nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy,
lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry,
fotochemikálie, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, léky, baterie všech druhů, včetně olověných
akumulátorů, zaolejované textilie, nádoby od sprejů,
apod.
 elektrospotřebiče –
lednice,
televize, monitory, zářivky,
drobné elektrospotřebiče

 pneumatiky
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Hejtmanka Středočeského kraje otevřela ve středu
4. října svoji mobilní kancelář v Kladně
Po celou dobu přijímala Jaroslava Pokorná Jermanová nejen občany
Kladna, ale i obyvatele a starosty celého regionu Kladenska.
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VÁŽNÉ UPOZORNĚNÍ
nepozorným
HOSPODYŇKÁM
Milé dámy, chápu, že Vás celkem nezajímá, co se děje se
špinavou vodou, kterou vylejete do toalety, ale v okamžiku,
kdy provozovatel zvedne cenu za stočné kvůli Vaší
lhostejnosti a nezodpovědnosti ke společnému majetku, jistě
zbystříte.

Využila jsem této velmi příjemné možnosti a u paní hejtmanky si
předjednala schůzku. S paní hejtmankou dorazily také dvě velmi
důležité dámy, které mají na starost dopravu ve Středočeském kraji.
Paní Ludmila Poupětová, která vykonává funkci technické náměstkyně
při Krajské správě a údržbě silnic a má ve své gesci právě naši oblast
a Ing. Jarmila Jenčíková, vedoucí Odboru dopravy Krajského úřadu.
Probíraly jsme společně situaci okolo naší 118.

Možná by bylo pro Vás užitečné vědět, že odpadní voda
z Vašich domácností prochází složitým systémem trubek
a strojů, které si neumí poradit s Vašimi hadry, prachovkami,
mopy, vlhčenými ubrousky, o vložkách a tamponech vůbec
nemluvím.
Není týdne, kdy by obsluha obecní splaškové kanalizace
nedostala varovné upozornění, že opět nejde čerpadlo.
Podívejte se na obrázky, které ukazují, co dokáže zničit

čerpadlo za téměř 60 000 Kč!!!!

Je to již pár let, co jsem se pustila do velmi odvážného projektu,
spočívajícího v odstranění dvou budov z centra obce, v rozšíření
komunikace zde a vybudování chodníků. Kraj tehdy díky petici občanů
a přičinění pana senátora slíbil pomoc. Máme s ním uzavřenu smlouvu
o dalším postupu v této věci, nicméně pravda je taková, že veškeré úsilí
a finance na odstranění budov nesla obec, nikoli kraj. Jedná se
odhadem o částku 2 milionů. Přitom obec toto vše dělá především pro
realizaci přeložky silnice, jež patří kraji. My nyní stojíme před otázkou,
zda investovat další peníze do projektové dokumentace na Průtah
II/118. Jedná se o nemalé peníze, které nám opět budou chybět, např.
na opravu komunikací za OÚ… A na toto téma jsem vedla s dámami
řeč. Můj návrh zněl tak, že bychom jako obec uvítali, aby se kraj
finančně a administrativně podílel nejen na realizaci Průtahu II/118, ale
i na vyhotovení projektu, aby obec nebyla nucena vydávat další peníze,
ale pouze jen ty, které se přímo vztahují k našim objektům…
Tak se necháme překvapit, snad to dopadne pro nás dobře.
starostka

ZMĚNY V DOPRAVĚ
Od 15. 10. 2017 došlo na základě požadavku města Kladna
k úpravě jízdní řádů městský linek PID řady 6xx na území města
Kladna.
S ohledem na provázanost městských a příměstských linek v Kladně
tohoto termínu bylo využito k řešení požadavků obcí a připomínek
cestujících. Došlo též k zapracování zkušeností z reálného provozu.
Níže uvádíme úpravy, které se týkají spojů obsluhujících naši obec.
Situace je i nadále sledována a organizátoři dopravy jsou připraveni
přijímat další podněty ke zlepšení provozu pro případné další úpravy.

608


Posuny vybraných spojů v ranní a odpolední špičce v pracovní
dny. V ranních hodinách bude zlepšeno školní spojení ze Slaného do
Smečna, odpoledne bude zlepšen odvoz zaměstnanců z průmyslové
oblasti v okolí zastávky "Libušín, Důl, Kladno".

609


Dle připomínek středních škol ve Slaném bude nově jeden pár
spojů v ranní špičce prodloužen ze zastávky ,,Slaný, Aut.n." do
zastávky ,,Slaný, Arbesova".



Pro zlepšení dopravní obslužnost ulice Průmyslová, SOŠ a SOU
Dubská a okolí budou všechny spoje linky číslo 609 namísto ulicí Na
Kopci vedeny ulicí Průmyslová přes zastávku Kladno, Poldi.

Tak které z Vás patří vytažený

MOP MOP MOP MOP MOP?
mj
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Cvičení na malém
salonku
ve Třebichovicích
ČTVRTEK
Zumba fitness
18:00-19:00
Dynamická hodina za doprovodu skvělé muziky, vhodné
i pro začátečníky, vše s úsměvem. Vede ZUMBA®
certifikovaná instruktorka, členka ZIN #84685 Nebojte
se přijít poprvé, vyzkoušet tento cvičební styl. S sebou
boty "do tělocvičny", ručník, pití.

NEDĚLE
Posilování a protažení
18:00-19:00

ŘÍJEN

Vstupenky pod stromeček na komedii

Tři letušky v Paříži
leden 2018
Divadlo Radka Brzobohatého
– www. divadlorb.cz
Francouzská situační komedie, kde lásky
přilétají a odlétají… Alexander je úspěšný
pařížský architekt, kterému monogamie ovšem
nic neříká… Svůj milostný život koordinuje s
letovým řádem, který se zdá být dokonalý.
Vše se ale změní příchodem kamaráda ze
školy a vypadá to, že i perfektní navigační
systém začne mít trhliny. Kolotoč bláznivých
situací se právě roztáčí…
Délka: 2 hod. 30 min. (včetně pauzy)
Pauza: 1 (15 min.)
Cena vstupenek
3. - 9. řada
1., 2., 10. - 13. řada
14 - 16. řada

550,- Kč
490,- Kč
440,- Kč

V případě většího zájmu (20 lidí)
bus zajištěn z Třebichovic.

Zájemci svůj zájem hlaste do 30. 10. 2017
u Renaty Matějovské 739 041 345.

Hodinka sice v pomalejším tempu, ale posílíme střed
těla, aby záda nebolela. Dřina i uvolnění. Dobrá nálada.
Využití velkých míčů, malých míčů a posilovacích gum.
Individuální přístup. Vhodné i jako cvičení po porodu.
Vhodné pro ženy i muže. S námi nebudete cvičit sami,
podpoříme vás. S sebou ideálně podložku na cvičení,
ručník, pití.
Cvičení vede Lenka Kočinská, má dlouholetou praxi ve
vedení lekcí, pravidelně se vzdělává v oblasti zdravého
cvičení, vede lekce pro děti i pro dospělé.

OZNÁMENÍ
Obecního úřadu Třebichovice
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, o nočním klidu, ve dnech konání
Posvícenské zábavy 28. 10. 2017 a Pěkné hodinky 30. 10. 2017
se doba nočního klidu v noci následující po konání akce
29. 10. 2017 a 31. 10. 2017 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

2017
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REVIZE NEBO KONTROLA KOMÍNA?
Začala topná sezóna a mnozí z vás poptáváte kominíka pro provedení revize komína. A to nemusí být zrovna ta správně
formulovaná poptávka, neboť lidé z neznalosti často zaměňují revizi s kontrolou spalinových cest. Tak jak to tedy je?
Od 1. 1. 2016 se na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška
č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila povinnosti,
které ukládalo zrušené nařízení vlády.
Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a jejich provedení je nařízeno v těchto lhůtách:
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty

Pevné

Kapalné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Plynné
1 × za rok
1 × za rok

nad 50 kW
Čištění a kontrola spalinové cesty
2 × za rok
1 × za rok
1 × za rok
Lhůty se netýkají tedy jen komínů či spalinových cest napojených na kotle, kamna nebo krby spalující pevná paliva, ale i zemní plyn.

ČIŠTĚNÍ

KONTROLA

Pokud topíte pevnými palivy (uhlí, dříví, pelety)
během topné sezóny, musíte čistit spalinovou
cestu 2x ročně.
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním
pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové
cesty a jejích komponentů a výběrem pevných
částí
spalin
nahromaděných
v
půdici
komínového průduchu a kondenzátů ze
spalinové cesty.
Toto čištění můžete provést svépomocí. Nebo si
objednat na čištění kominíka.
Pokud topíte plynem, musíte čistit spalinovou
cestu 1x ročně. Toto čištění můžete provést
svépomocí. Nebo si objednat na čištění kominíka.
Vzhledem k tomu, že také 1x ročně je povinnost
provést kontrolu spalinové cesty u plynových kotlů,
je logické, že službu čištění a kontrola sdružíme
do jedné objednávky.

Způsob kontroly spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta
navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech
provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny
bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst
spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.

KDY POTŘEBUJEME REVIZI?
před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
a)
b)
c)
d)

Jak vidíte, revize není v řadě případů nutná a postačuje jen kontrola. Pokud si
nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco, co nepotřebuje. Často jsou to
částky nezdravě vysoké…
Je však možné, že při kontrole upozorní kominík na vzniklé trhliny, například
záznamem ze záběru inspekční kamery vložené do komína, a pak zákazníka vyzve
k jejich odstranění a podle rozsahu závad může nařídit i odstavení kotle mimo provoz.
Na zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě zvolí, ale v každém případě si před
znovuuvedením kotle do provozu musí opatřit revizi spalinové cesty, komína. Jinak
riskuje nejen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak mu ani
pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí škod způsobených jiným
osobám.
mj

Obec využívá služeb

KOMINICTVÍ HUSÁK

737 688 698
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Z V E M E

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

17. 11. v 17 hodin
před Jednotou

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam
pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání
rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.
Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem
a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!",
ale "Pojď, budu ti číst".
Stačí 20 minut denně. Každý den.

Alenka v říši divů

od 15:00 hodin v knihovně
Odpoledne strávíme hraním deskových her – šachy,
dáma, Člověče nezlob se, domino, Monopoly…
a další hry, které se hrají na stole.
Můžete si přinést i svoje oblíbené deskové hry z domova,
seznámit s nimi své kamarády a vyzvat je na souboj.

Ceny pro vítěze i poražené.

od: Lewis Carroll

Alenka v říši divů je snad nejznámější knihou anglického matematika
Lewise Carolla. Jedná se zde o nonsens neboli literaturu, založenou na
nesmyslech. Autor pomocí tohoto příběhu propojil reálný a fantazijní
svět.

od: René Goscinny

Humorné historky ze života malého francouzského školáka, tentokrát
z prázdnin u moře.

Lotta z Rošťácké uličky

od: Astrid Lindgren

Malá Lotta bydlí s rodiči a dvěma sourozenci v hezkém žlutém domě
v uličce, která se správně jmenuje Pošťácká. Možná že kdysi v téhle ulici
pošťáci žili, prohlásil jednou Lottin tatínek, ale protože tu teď již dlouho
řádí jenom rošťáci, překřtili ji na Rošťáckou. A opravdu, všechny tři děti
Nymanových jsou velmi podnikavé, s báječnými plány a nápady, z nichž
nejoriginálnější a nejúžasnější má vždycky ta nejmladší – však už jistě
tušíte kdo a odkud.

Dvakrát sedm pohádek

Zábavné odpoledne pro děti (i jejich rodiče)

V Á S

Tentokrát patří naše pozvání DĚTEM

Mikulášovy prázdniny

Lampiony, teplé oblečení
s reflexními prvky
a dobrou náladu sebou!

2017

DO KNIHOVNY

z Třebichovic
do Sak
PRO DĚTI
V DOPROVODU
RODIČŮ
startujeme

ŘÍJEN

od: František Hrubín

Známé pohádky přebásnil nádherným jazykem František Hrubín a vznikla
půvabná knížka pro nejmenší děti. V hravých a dobře zapamatovatelných
verších se děti skamarádí s Červenou karkulkou, Budulínkem,
Otesánkem, Palečkem i Smolíčkem, ochutnají Perníkovou chaloupku,
Dědečkův koblížek i Velikou řepu, proběhnou se s kuřátkem v obilí a se
zvířátky v začarovaném lese. Půvabná a nestárnoucí knížka, po níž je stále
sháňka, je vhodná k předčítání i pro první samostatné čtení.

Pipi Dlouhá punčocha

od: Astrid Lindgren

Příhody ze života svérázné devítileté dívenky s nevšedním chováním,
jménem (Pipi se celým jménem - v českém překladu - jmenuje Pipilota
Citrónie Cimprlína Mucholapka Dlouhá punčocha) i vzezřením, nejsou
skutečně ledajaké. Pipi bydlí sama bez rodičů v domku na okraji města,
společníkem jí je pouze malá opička a kůň. Není však vůbec smutná,
prožívá spoustu veselých dobrodružství se svými přáteli. A jednou se
dokonce vydá lodí za tatínkem, který je na dalekém ostrově černošským
králem.

Rychlé šípy

od: Jaroslav Foglar, Marko Čermák, Jan Fischer

Rychlé šípy je název fiktivního klubu pěti hochů z knih a komiksů
spisovatele Jaroslava Foglara. Členy klubu byli Mirek Dušín, Jarka
Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Rychlé šípy jsou v
Česku všeobecně známé. Jméno Mirka Dušína se stalo synonymem
bezchybného kladného hrdiny, jeho opakem jsou členové soupeřícího
Bratrstva kočičí pracky: Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš.

Bílý tesák

od: Jack London

Ve vyprávění o osudech samotářského míšence psa a vlka vyjádřil autor
své nejcennější myšlenky – víru v sílu života, přesvědčení o tom, že štěstí
je neoddělitelné od věrnosti, s jakou dokážeme sloužit dobrým cílům.

A stovky dalších příběhů na Vás čekají v naší knihovně.
Stačí jen přijít a vypůjčit…
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►

ADVENT 2017

◄

Letošní první adventní neděle připadá na 3. prosince. My se
stejně jako každý rok sejdeme pod naším vánočním stromem
a připijeme si na zdraví a kouzlo nadcházejících Vánoc.
Rok co rok se snažíme zpestřit tento krásný večer něčím
příjemným, milým, nevšedním…
Letos si při rozsvěcení vánočního stromu poslechneme vánoční
hudbu v provedení profesionálního hudebního tělesa, takže se
máte na co těšit.
Aby večer byl pro všechny zajímavý a nenudily se ani děti,
máme takový nápad. Rádi bychom pro Vás „vystavěli“ živý
betlém, tedy obraz betléma ze živých bytostí. K tomu ale
potřebujeme Vaši pomoc.
Hledáme tedy postavy betlémské, které vytvoří tu hlavní
kulisu – tedy Marii a Josefa, Tři krále, anděly, ... přičemž
pastýře by měly představovat hlavně děti. Takže pokud si
chcete zahrát v živém obrazu, ozvěte se a ꜜ…
M. Jehličková

ŘÍJEN

2017

ŘÍJEN
Pokud je září měsícem nejintenzivnější bioenergetické
přípravy organismu na zimu, měsíc radikální obměny
„vzduchu“ po létu, pak je říjen v tomto smyslu jakýmsi
„tichem před bouří.“.
Pokud se zadaří pozdní babí léto, je toto ticho až překrásně
pohádkové.
Na zahradě a v sadu je říjen měsícem kořenů, vysazujte
stromy a keře, stálezelené rostliny, růže, lilie, trvalky.
Nejzatíženějším orgánem října je žaludek.
A jelikož láska prochází žaludkem, ukuchtěte v říjnu své
milé nebo milému něco překvapivě dobrého ☺
Martin Antušák

POJĎTE S NÁMI DO BETLÉMA

Placená inzerce

