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XII
S přicházejícím jarem vrcholí plesová
sezóna a jednou z posledních
příležitostí, na které si budete moci
zatančit, bude jubilejní 10. ročník
Jarního plesu OÚ Třebichovice.
O oblíbenosti této společenské
události svědčí nevšední zájem
občanů, který tryskovou rychlostí
zaplňuje volná místa u stolů.
Protože bychom rádi plesovou
atmosférou zaplnili celý restaurační
prostor včetně výčepu, upozorňujeme,
že v sobotu 23. března bude vstup
do pohostinství i sálu možný jen
ve společenském úboru
a po zaplacení vstupného.

POSLEDNÍ BŘEZNOVÝ
VÍKEND PŘICHÁZÍ

LETNÍ ČAS
31. března posuneme čas
o hodinu dopředu

SUMMERTIME
VSTUP VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna 2013
ve dvoře obecního úřadu
pátek 5. 4. 2013

8-12, 13-17

sobota 6. 4. 2013

8-12

u kapličky v Sakách bude
k dispozici po celý víkend.

FOR

YOU

Uzávěrka tohoto čísla: 18. března 2013
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
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7.00 – 13.00
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Čt:
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ Z 2. VEŘEJNÉHO Z ASED ÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE DNE 11. 3. 2013
USNESENÍ č. 3/2VZ/2013:
ZO Třebichovice schvaluje účetní závěrku 2012 k rozvahovému dni 31. 12.
2012.
USNESENÍ č. 4/2VZ/2013:
Byl projednán Závěrečný účet obce bez výhrady za rok 2012. Tento
závěrečný účet bez výhrady byl vyvěšen na pevné i elektronické úřední
desce po dobu od 20. 2. 2013 do 11. 3. 2013.
Závěrečný účet obsahuje:
− výkaz o plnění rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby;
− vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Kraje,
obcím, státním Fondům a jiným rozpočtům a hospodaření dalších osob;
− údaje o hospodaření s majetkem obce;
− zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2012 Krajským úřadem.
Projednání bylo uzavřeno s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením v roce 2012 bez výhrady.
USNESENÍ č. 5/2VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením č. 2/2013.
USNESENÍ č. 6/2VZ/2013:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE ROZŠÍŘIT
NÁJEMNÍ SMLOUVU a usneslo se souhlasit s podpisem dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené dne 23. 4. 2007 na pronájem bytu č. 4 v čp.
13, nacházejícím se na pozemku p.č. st. 224/2, v k.ú. Třebichovice,
zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Třebichovice 770001, obec
Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Kladno.
USNESENÍ č. 7/2VZ/2013:
ZO Třebichovice schvaluje zveřejněný ZÁMĚR OBCE ROZŠÍŘIT
NÁJEMNÍ SMLOUVU a usneslo se souhlasit s podpisem dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 6. 2007 na pronájem bytu č. 4 v čp.
21, nacházejícím se na pozemku p.č. st. 224/1, v k.ú. Třebichovice,
zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Třebichovice 770001, obec
Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Kladno.
USNESENÍ č. 8/2VZ/2013:
Na základě § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ZO Třebichovice
následující podmínky a výši paušální částky, která bude poskytována
z rozpočtu obce jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru.
Výše paušální částky: 195 Kč za každou započatou hodinu.
Maximální rozsah náhrady: 8 hodin denně.
Období poskytování náhrady: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013.
Odvody na pojištění a zdanění jsou na straně příjemce.
USNESENÍ č. 9/2VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou na základě
plné moci společností ELMA Kladno, s.r.o., se sídlem Třebusice 103, 273
41 Brandýsek, IČ 25612395.
Věcné břemeno se týká nadzemního vedení NN na betonových sloupech
v rámci akce“ Třebichovice-venkovní vedení AES pro zahrady p.č. 147/5,
7 až 11“ stojících na pozemcích p.č. 1216, 1224, 1245, zapsaných na LV
č. 10001 pro kú. Třebichovice 770001, obec Třebichovice, u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno, které jsou
v majetku Obce Třebichovice.
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši
3000 Kč.
Veškeré náklady spojené s vkladem práva odpovídajícímu věcnému
břemeni dle uzavřené smlouvy do katastru nemovitostí nese investor.
USNESENÍ č. 10/2VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši
3000 Kč obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy se
sídlem Wilsonova 599, 274 01 Slaný, IČ 248 28 815, č. účtu:
407422379/0800.
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Březnové veřejné zasedání se z technických důvodů
přesunulo do čekárny lékařky, tedy do místnosti, která je
velmi rychle vytopitelná a jak se ukázalo, i mnohem
příjemnější, než neutěšený prostor malého salonku. Není
tedy vyloučeno, že i další veřejná zasedání se odehrají
právě tady. Moc se nám tam všem líbilo…
Jako každý rok jsme projednali a přijali závěrečný účet
obce. Jak jsme hospodařili v roce 2012? Plánované
příjmy činily 5.174 100 Kč, ty skutečné byly o něco vyšší –
5.756 236,22 Kč. Svoji roli sehrál prodej bytové jednotky
včetně pozemků za 551 510 Kč. O částku 267 000 Kč jsme
navýšili plánovanou splátku úvěru 819 000 Kč, celkem na
1.085 436 Kč. Znamená to, že obec ještě musí splatit dluh
ve výši 4.213 319 Kč (úvěr na kanalizaci). Plánované
výdaje činily 5.174 100 Kč, ty skutečné byly ve výši 4.083
044,69 Kč. Na počátku účetního období byly na obecním
účtu 2.081 321,94 Kč, na jeho konci pak 2.669 077,47 Kč.
Za rok 2012 je to tedy +587 755,53 Kč.
Bylo třeba vrátit do státní kasy nevyužité finance na
proběhnuvší prezidentské volby, schválilo se tedy také
příslušné rozpočtové opatření.
Rozšíření dvou nájemních smluv v domech čp. 13 a 21 o
syny rodičů, by mělo odstartovat provedení vloni
schválené privatizace. Nyní se připravují (ve spolupráci s
právní kanceláří specializovanou na privatizace bytového
fondu) nabídkové dopisy. Po jejich obdržení budou mít
nájemníci 6 měsíců na koupi bytových jednotek dle
schválených záměrů. Měli bychom je doručit do konce
měsíce března. Prodeje by tedy měly být ukončeny někdy
do konce září. Pouze bych opět připomněla, že pokud máte
neuhrazené závazky, nabídka na privatizaci se vás netýká!
Včasné úhrady nejen nájmů, ale také všech poplatků
s bydlením spojených, tedy úhrad vodného, jsou mezi
slušnými lidmi naprostou samozřejmostí.
V dohledné době bude provedeno poptávkové řízení na
dodavatele prací spojených s vyhotovením domovních
kanalizačních přípojek, které jaksi taksi obec u těchto domů
opomněla kdysi zrealizovat. Projekt je připraven a my
předpokládáme, že do konce května bude vše hotovo.
Kontrola připojení na kanalizaci
A i o kanalizačních přípojkách byla na veřejném zasedání
řeč. Navázali jsme na diskuzi z minulého zasedání, kde se
hovořilo o tom, že ne všichni uživatelé kanalizace jsou
správně napojeni a v mnoha případech mají staženu do
přípojky dešťovku ze střech.
Kontaktovali jsme Středočeské vodárny, kde jsme
předběžně sjednali objednávku zařízení, které pomůže
průkazně odhalit neoprávněné vypouštění vod ze střech.
Pravděpodobně v květnu přijede do obce kouřostroj, který
během dvou dnů vyzkouší všechny nemovitosti včetně
vyhotovení fotodokumentace, která je dostatečně průkazná
nejen např. před vodoprávním úřadem. Postihy z porušování
kanalizačního řádu jsou nemalé a my doufáme, že k nim
nebude třeba přistoupit, že si vy všichni, kteří neoprávněně
vypouštíte dešťové nebo spodní vody, dáte přípojky do
takového stavu, abyste vypouštěli jen odpadní vody ze
svých domácností.
M. Jehličková
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INFORMACE PRO OBČANY
▼▼▼▼▼▼▼▼
Od 18. do 27. března 2013 probíhá
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Od roku 1993 slavíme

SVĚTOVÝ DEN VODY
vždy 22. března

VÝBĚR STOČNÉHO 2013
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí

18. 3.

8 – 12

18 – 20

středa

20. 3.

8 – 12

–

pondělí

25. 3.

8 – 12

18 – 20

středa

27. 3.

8 – 12

–

Platby v hotovosti lze provádět jen
v uvedených dnech a hodinách.
Pro bezhotovostní platby využijte účet
uvedený na fakturách.

Cena:
330 Kč/osoba /kvartál
►tj. 1320 Kč/osoba/rok
Cena pro občany s trvalým pobytem v obci:
264 Kč/osoba/kvartál
►tj. 1056 Kč/osoba/rok*
*Dotace na stočné ve výši 20 % je poskytnuta pouze těm
občanům, kteří nemají vůči obcím nebo Svazku obcí TSH
pohledávky po lhůtě splatnosti.
►

►

Faktury jsou vystaveny jako zálohové,
tzn., že stočné pro rok 2013 můžete
uhradit formou 4 úhrad splatných
k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 30. 11. 2013.
Pokud máte zájem o uhrazení celé
částky jednorázově, oznamte, prosím,
tuto skutečnost při placení.

►

Pokud máte změny v počtu osob, které
užívají
kanalizaci,
oznamte
tyto
skutečnosti při placení.

►

Kdo nemá uzavřenu smlouvu o
odvádění odpadních vod, oznámí při
platbě. Smlouva bude neprodleně
uzavřena.

►

Kdo má zájem o zasílání faktur
e-mailem, oznámí při placení zasílací
adresu.

Děkujeme Vám za úhradu stočného.
Svazek obci TSH

Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci
Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru, v Brazílii.
Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí
trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Světový
den vody má každý rok vyhlášeno jiné téma. V roce 2013 je
tématem "Mezinárodní rok vodní spolupráce".
Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5 %
této vody je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná
nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky,
z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu.
Vývoj spotřeby vody v ČR
rok
průměrná spotřeba v litrech na osobu a den
1760
20
1850
80
1945
100
1965
300
1989
171
2000
110
2009
92,5
2011
88,6
Zdroj: MZe a ČSÚ

V České republice se průměrná spotřeba vody za poslední
léta snížila zejména ve snaze ušetřit na poplatcích za vodu.
Nicméně se v reálu pohybuje v rozmezí od 90 až do 140
litrů na osobu a den. Důkazem je třebichovická ČOV, kde
v roce 2011 byla specifická produkce odpadní vody na
obyvatele za den na úrovni 144 litrů, což je hodnota
v našem regionu obvyklá.
Kolik vody spotřebujeme na naše každodenní činnosti
činnost
údaje v litrech
spláchnutí toalety
10 - 12
koupel ve vaně
100 - 150
sprchování
60 - 80
mytí nádobí v myčce
15 - 30
praní v pračce
40 - 80
mytí rukou
3
mytí automobilu
200
pití každý den
1,5
denně v kuchyni
5-7
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VÝSTRAHA
Ohlášen nález další
POHOZENÉ POUŽITÉ INJEKČNÍ
STŘÍKAČKY V ULICI ZA OÚ!
Použité stříkačky odhazují
injekční uživatelé drog
a tím bezprostředně
ohrožují osoby, které
se o ně náhodně poraní,
ZEJMÉNA DĚTI!
V několika příspěvcích jsme na toto téma také psali v TM.
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.
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, Petřík).

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 této skutečnosti
řádně informovali svoje děti, které jsou tomuto
nebezpečí vystaveny nejvíce!
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Stromy musely ustoupit vedení
V prvním březnovém týdnu
zde prováděla smluvní firma
pro
společnost
ČEZ
Distribuce a. s. kácení stromů
pod elektrickým vedením.
Odneslo to celkem dost
stromů, které nešťastně
směřovaly svou korunou
přímo do vedení.
V ochranném pásmu sedm
metrů na každou stranu bylo
pokáceno
pár
pěkných
stromů, jejichž prořez by dle
slov realizační firmy stromy
zcela znehodnotil a odumřely by… no budiž.
Majitel firmy se dostavil na obecní úřad, aby informoval
o probíhajících zásazích a zároveň oznámil, že zdejší občané nelenili
a než stačila firma dřevo zpracovat, bylo pryč… S takovou rychlostí se
prý ještě nesetkali… Zájemců o dřevo by tu bylo jistě víc, ale jak se říká,
kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nejrychlejší zájemci totiž použili
dopravních prostředků, čímž svoji rychlost ještě umocnili.
Mám pro oba rychlé pány vzkaz:
Jménem mnoha občanů, kteří se díky vaší neomalenosti
a nenasytnosti brodili několik dní v blátě rozježděných cest
a nemohli vám přijít na jméno, vám tedy děkujeme za pomoc
s úklidem dřevní hmoty. Sice jsme mohli mít materiál na
čarodějnickou hranici, ale byli jste rychlejší! A že jste si nevzali
taky ty malé větve? Třeba na podpal… Nicméně doufám, že vaše
traktůrky již neuvidíme jezdit ani po zasetých polích, fotbalových
plochách, či cestách se zákazem vjezdu.
M. Jehličková

Vážení senioři!
Z důvodu velkého nárůstu trestné činnosti
páchané na seniorech
jsme pro vás připravili ve spolupráci
s Obvodním oddělením Policie Slaný

osvětovou besedu
na téma, jak se bránit nezvaným hostům,
kteří se u vás doma objeví
a osvětu k tomuto tématu.
Seznámíte se osobně s naší paní
policistkou, která má naši obec na starost.

Beseda se uskuteční
ve středu 3. dubna od 15 hodin
na malém salonku.
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HONITBA TŘEBICHOVICE
V březnu 2013 končí nájemní smlouva Mysliveckému sdružení
Třebichovice. Valná hromada honebního společenstva by měla
rozhodnout, kdo bude dalších 10 let užívat honitbu Třebichovice.
Obec Třebichovice, jakožto vlastník cca 20 ha pozemků, by se měla
svými 20 hlasy na tomto rozhodování podílet.
Svůj zájem o opětovný pronájem honitby vyjádřilo Myslivecké sdružení
Třebichovice (MST) dopisem na adresu honebního společenstva. Jako
důkaz jejich vážného zájmu je nabízeno zvýšení ročního nájmu na 50 000
Kč/rok.
Zájem o pronájem však mají i hospodařící zemědělci. Ti v honitbě vlastní
nemalé množství pozemků a s myslivci nemohou najít společnou řeč.
Důvodem je spor o náhrady škod způsobených přemnoženou zvěří na
jejich majetku.
Na poslední valné hromadě se hlasovalo na otázku, kdo je pro pronájem
honitby myslivcům takto: „PRO“ hlasovalo 217 hlasů, „PROTI“ 366
hlasů, 13 hlasů se zdrželo hlasování. V otázkách pronájmu je třeba dle
stávajících stanov 75 % hlasů přítomných členů.
PRO
PROTI
nehlasovalo
celkem

hlasy
217
366
13
596

v%
36,41
61,41
2,18
100,00

S podobným výsledkem hlasování lze počítat i na březnové valné
hromadě. Potřebných 75 % možná nebude vůbec dosaženo ani v jednom
z hlavních bodů programu.
Pokud by se ale u bodu 5 podařilo získat potřebných 75 %, valná
hromada by přenesla rozhodování o způsobu využití společenstevní
honitby, včetně uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu
honitby na honební výbor. Ten je v současné době sestaven ze 3
zemědělců a jednoho nezemědělce. Výsledek by byl jasný – pronájem
zemědělcům. (Na pozvánce mohlo být vepsáno, že pokud dojde k jeho
odsouhlasení, nebude se hlasovat dle bodu 6, 7, 8…).

BŘEZEN

Milé děti, jsme moc rádi,
že se vám tahle hádanková soutěž líbí
a pravidelně se jí zúčastňujete.
Řekněte o ní i svým malým kamarádům,
kteří by třeba také rádi vyhráli
nějakou malou sladkost.
Malá Adriana nám pro vás zapózovala,
když spěchala po tréninku vhodit do krabičky
správnou odpověď.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Výherci únorového kola soutěže jsou:
Adriana Horníková, Hana a Alena Bodnárovi,
Kristýna Kalušová.
Výhry si můžete vyzvednout jako vždy do konce měsíce
u pí Dáši Jakešové v místní samoobsluze COOP.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ODSTŘIHNI, VYPLŇ A ODEVZDEJ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
(březen 2013)

Potřebných 75 % nedosáhne pravděpodobně ani hlasování u bodu 6. Je to
opět o tom, komu pronajmout – myslivcům nebo zemědělcům?
Tudíž se bude hlasovat o bodu 7. Provozovat honitbu ve vlastní režii není
pro obce příliš vhodná varianta. Nicméně, je to pro všechny odpůrce
zemědělců poslední možnost, jak honitbu zachránit. Pokud ani zde
nedojde k souladu, je tu bod č. 8, který honitbu může nadobro poslat
k šípku… Zde totiž postačí pouhá většina přítomných hlasů a tu
zemědělci s převahou mají.
Třebichovičtí zastupitelé v poměru 6:3 upřednostnili variantu pronajmout
honitbu Mysliveckému sdružení Třebichovice a v tomto duchu bude na
valné hromadě pan místostarosta hlasovat. Pokud ovšem někoho do té
doby netrkne… třeba muflon.
M. Jehličková

Valná hromada se koná v sobotu 30. března 2013 od 16:00
ve společenské místnosti OÚ Vinařice.
Prezentace bude začínat 1 hodinu před začátkem, tedy v 15.00.
PROGRAM Valné hromady (VH)
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení VH a seznámení s prezencí
Schválení programu VH
Volba zapisovatele a skrutátorů
Volba předsedajícího
Změna stanov – přenesení pravomocí podle odst. 1, písm. c, § 21,
zákona 449/2001 Sb., na honební výbor
6. Pronájem společenstevní honitby fyzické nebo právnické osobě
V případě že nebude pronajata dle bodu 6, pokračuje se bodem 7
7. Honební společenstvo bude vykonávat výkon práva myslivosti ve
vlastní režii
V případě že nebude odsouhlaseno dle bodu 7, pokračuje se bodem 8
8. Zrušení a zánik honebního společenstva dle § 25 zákona 449/2001 Sb.
9. Sestavení zápisu z VH
10. Schválení zápisu z VH
11. Závěr

2013

ZADÁNÍ:
Zasaď si mě na zahrádku,
na podzim mě vyndej z řádku.
Mandelinka moje listy,
chroupe ráda, buď si jistý.
K řízku, sýru nebo masu,
udělej mě, potěš chasu.
Nebo k zelí knedlíky,
všichni řeknou jen: „díky“.
Třeba uvař ze mne kaši,
tu jí všichni známí naši.
A že nejsi bačkora, víš kdo jsem?
No ................

ODPOVĚĎ:

Jméno:

...........................................
...........................................

Věk:

........................

STRANA
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TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

BŘEZNOVÉ POZVÁNKY

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
VE MŠECI
sobota 23. 3. 2013 od 9 do 15 hodin
v tamějším kulturním domě.
Je to prodejní výstava výrobků, které jsme u nás měli
možnost si prohlédnout na naší adventní akci
„vánoční strom“.
Tentokráte jde ale o motivy Velikonoc.

JARNÍ PLES
OÚ TŘEBICHOVICE
sobota 23. března 2013 od 20 hodin
jubilejní 10. ročník

ZELENÉ PIVO
na Zelený čtvrtek 28. 3. 2013

STALO

BŘEZEN

2013

SE

DĚTSKÝ KARNEVAL
Poslední víkend v únoru nám opět zavládla
skvělá nálada a děti si přišly zadovádět
v maskách na každoroční maškarní ples.
Musím pochválit rodiče, neboť výběr masek
byl letos opravdu skvělý. Velice nás
překvapilo, že děvčata nepřišla za princezny
a chlapci měli rovněž rozmanité kostýmy.
Troufám si říci, že ani jedna maska nebyla stejná. I dva
klauni, kteří se zde objevili, byli jiní. Všem to moc
slušelo, děti byly velmi šikovné, ať již v soutěžích
zručnosti, rychlosti, přesnosti, ale hlavně jsme měli velkou
radost, že umí krásná říkadla a písničky.
Po každé této akci bývají dospělí tzv. vyšťavení. Já za
sebe, dětem děkuji za nevšední zážitek, který mě vždy
dobije a zanechá krásné vzpomínky.

DOSPĚLÁCKÝ REJ MASEK
Letošní rej masek pro dospělé si organizačně vzalo na starost Třebivadlo, za
podpory OÚ. Tímto bych celému jejich týmu ráda poděkovala, neboť jejich
neotřelý nápad s pokladnou na tuto akci zapadl, jak se lidově říká „jako hrnec
na p…….l“. Byť masek bylo dle mého názoru méně, než minulý rok, o to
byly nápaditější a my jsme si to „UŽILI“. Těším se na Vaše další skvělé
nápady.

Tak jak praví tradice, pivo chutná nejvíce.
Zelené zas tady máme, snad si letos pochutnáme.

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
na Velikonoční pondělí 1. 4. 2013
od 1330 se vybírají vzorky,
od 1400 začíná hodnocení.
Kdo přijde později, nebude do soutěže zařazen.
Někteří z nás si tuto skutečnost již vyzkoušeli.
Těšíme se na všechny, kteří se chtějí pochlubit
svým kuchařským uměním.

BŘEZEN
Název Březen může mít souvislost s březím
dobytkem, hlavně kozami a ovcemi, ... může mít
souvislost s břízami … „V březnu vítr břízy
fouká“ a taky z břízy právě v březnu teče míza…,
přesně nevíme …… v Římské říši víme přesně,
„Mart“, byl Bůh války, a právě v březnu říše
obnovovala válečnou expanzi po zimní
přestávce...
Březen je měsícem rovnováhy světla, rovnováhy
délky dne a noci…
Rostliny mají v březnu nevídanou energii
a agresivitu, v jejich cestě za světlem je nic
nezastaví!!!
Přeji Vám, aby Vás také nic nezastavilo.
Martin Antušák

MÍSTNÍ DEN ŽEN
První víkend v březnu byl věnován již 3. ročníku MDŽ. Přestože letošní účast
byla oproti loňské velmi malá, všechny jsme si to skvěle užily. Ještě
v pondělí mě bolelo břicho, jak jsme se nasmály. Některé dámy ze starších
ročníků jsou velmi dobré společnice. Děkujeme všem za jejich čas, který
věnovaly nám ostatním a mile nás překvapily.
Katka Pečená

