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ROČNÍK XVIII

DOVOLENÁ NA OÚ
od 15. do 26. 7. a
od 12. do 24. 8.
bude obecní úřad
ZCELA UZAVŘEN
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
od 1. do 12. 7. bude knihovna
ZCELA UZAVŘENA
POZOR!!!

ZMĚNA SVOZU
BIO ODP ADU
Od července budou
biopopelnice (místo pátku)
vyvážet ve čtvrtek.
První změněný termín vývozu bude
11. 7. (mělo být v pátek 12. 7.)
Následně pak vždy za 14 dní,
každý sudý týden:
25. 7., 8. 8., 22. 8., …
Poslední svoz bude 31. 10.

POPELNICE

ZNÁMKA NA
II. POLOLETÍ 2019

V úterý 2. 7. 2019 již
musí být vylepena
známka na 2.
pololetí .
Nezmeškejte její
zakoupení
v sídle OÚ
nejpozději
do 1. 7. 2019

Uzávěrka tohoto čísla: 19. června 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: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: M. a K. Petriščákovi, I. Loudová, P. Svoboda,
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

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 24. června 2019
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2019
Schválení kupní smlouvy dokumentace Rovina
Schválení darovací smlouvy pro Hospic svaté
Hedviky
OZV 1-2019 Požární ochrana při akcích
OZV 2-2019 Požární řád obce
Aktualizace Strategického plánu
Různé

„Svatojánské“ veřejné zasedání bude mít na programu mimo
jiné také další aktualizaci Strategického plánu. Jedná se o
celkem tři projekty.

ÚPRAVA POZEMKU PŘILÉHAJÍCÍHO K OBECNÍ VILE

ČERVEN

2019

Ve druhé části pozemku vzniknou parkovací stání pro nájemníky
a jejich návštěvy.
Díky setkání s občany jsme získali řadu užitečných informací
o nádrži, která byla v roce 1990 umístěna pod pozemek, kde by
měla vzniknout parkovací místa. Ze zapůjčených dokumentů jsme
vyčetli, že původní plán počítal s vybudováním železobetonové
jímky, která by jímala odpadní vodu z bytů vily. Nakonec došlo ke
změně a do odtěžené jámy byla umístěna stará silnostěnná
cisterna, která již v době ukládky vykazovala vady. Obsahovala
asi 16 děr, které byly zavařeny…
Dle očitých svědků a dle dokumentace došlo v okolních studnách
ke stržení pramenů a po následném vrácení vody do studní
vykazovala voda změny v kvalitě. Pitná byla jen po převaření.
Občané podali několik stížností na stav vody ve studni.
Je téměř jisté, že cisterna zasahuje do míst, kde tečou spodní
vody a má přímý vliv na jejich stav a kvalitu! Vzhledem k tomu, že
řada domácností v okolí je závislá na studnách, nemá vodovod,
rozhodli jsme se obrátit se na odborníky a vyžádat si posudek, jak
nejlépe s cisternou naložit. Do té doby ponecháme tuto část
pozemku bez zásahu.

ÚPRAVA POZEMKU PŘED a ZA OBECNÍM ÚŘADEM
Prostor před naší, za naší radnicí by měl doznat změn. Oč se
pokusíme? Rádi bychom pro vás otevřeli oplocenou zahradu,
jejíž využití by mohlo být pro občany příjemným zpestřením.
Umístíme sem mobiliář (lavičky, koše, novou úřední desku,
informační ceduli, stojan na kola, …). Pomník zde se nacházející
vyměníme za pamětní desku, která bude umístěna na budově
úřadu. Lípy podél silnice by měly být zabezpečeny vhodnou
palisádou, dojde k výměně povrchů před budovou, s možností
zřízení parkovacího prostoru před vchodem.
Uvažovat můžeme i o zřízení sezení pro návštěvníky
pohostinství, které zákaz kouření vyhnal z lokálu ven.
Povalování se po schodech nepůsobí příliš dobře. Sezení je ale
možná kontroverzní pro místní občany, kterým hluk z hospody
může i vadit. Nezapomínejte, že zákon hovoří o době nočního
klidu. Úderem 22. hodiny se předpokládá vaše ztišení tak,
abyste nerušili ty, kteří o vaše projevy zájem nejeví.

Jak jistě víte, nedávno jsme zbourali chlívky a vnikl prostor,
který je třeba dořešit. Zastupitelé se sešli s nájemníky vily, aby
skloubili své vize s představami obyvatel. A takto by prostor měl
vypadat: celý pozemek by byl rozdělen dřevěným plotem
s brankou, ke které by vedl chodníček. Domek, který zůstal po
demolici, bude opraven a sloužit bude i nadále nájemcům např.
jako kolárna. Před ním by měl vzniknout prostor pro sezení, se
zpevněnou plochou a výhledově i se zastřešením. Úpravou by
měl být vybudován i přístřešek pro popelnice.

Za obecním úřadem by měl být vyměněn asfaltový povrch
parkoviště za propustný, čímž dojde k oživení půdy, která bude
moci „dýchat a žít“. Přínosem bude ochlazení klimatu zde,
snížení produkce CO2, voda bude zasakovat do půdy
a doplňovat podzemní vody. Parkoviště zůstane zachováno!
Před tím provedeme opravu kanalizační přípojky, neboť nedbalé
a zastaralé provedení již neumožňuje řádný odtok odpadní vody
z toalet pohostinství, dochází k častému ucpávání
a rekonstrukce je výhledově nezbytná. Zároveň se upraví
prostor v těsné blízkosti budovy, kde bude vytvořeno stání pro
kontejnery, kam přemístíme nádoby z čelní strany úřadu.

LETNÍ KINOAUTOMAT PŘÍPADOV
Obecní úřad Vás zve na večerní posezení do zahrádky hospůdky Případov. Každou poslední sobotu v červnu, červenci a srpnu si budete
moci dopřát nejen orosené pivo, kávu nebo limonádu, ale vybírat si budete i z naší „kino nabídky“. Na každý večer budou připraveny tři
filmy, které by se Vám mohly líbit a návštěvníci si budou formou hlasování vybírat film, který se nakonec bude promítat (od 21 hodin).

Pro sobotu 29. června jsme připravili následující menu: 1) ŠAKALÍ LÉTA; 2) HOŘÍ, MÁ PANENKO; 3) PELÍŠKY.
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Detailně bude tento záměr řešen zadáním projektantovi, protože
bychom rádi využili dotačních prostředků a k tomu je třeba
detailnějšího a ucelenějšího propracování.

POUTNÍ MÍSTO – KŘÍŽ POD LIPAMI

ČERVEN

2019

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2016, o nočním klidu, ve dnech konání
Motosrazu Případov dne 22. 6. 2019 se doba
nočního klidu v noci následující po konání akce
23. 6. 2019 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

INTEGRACE VEŘEJNÉ
DOPRAVY – SLÁNSKO
„Podle záznamů byl postaven dřevěný kříž pod lipami r. 1885, který
stál i s prací koláři 16 zl. Lípy u kříže přišli k vysazení s těchto
důvodů. Dřívější léta chodilo procesí na svátek svaté Anny na pouť na
Smečno. Zde byl pěkný plac prorostlý trávníkem, který jest až do
dnešní doby zachován. Procesí, které tudy ze Pcher šlo tam i zpět,
vždycky na tom místě odpočívalo, poněvač byl obyčejně teplý den, kdy
začínají žně ke konci července.
Tu pan farář ze Pcher, který doprovázel poutníky řekl: dám sem vsadit
4 lípy, aby zde byl chládek r. 1858. A děti rodiny Frkalovi tenkrát
bydlící v osadě Saky je celé léto zalévaly, v roce 1859.“
Bartik Václav, kronikář
Sackým občanům, jmenovitě Lence Grundzové, Jirkovi
Kejkrtovi, kováři Standovi Rovnému a truhláři na Sakách Antonu
Benadikovi, patří poděkování za pomoc s přípravou projektu,
který bychom v roce letošním rádi zrealizovali. Pan kovář
namaloval kříž tak, jak mohl kdysi vypadat. Bude zdoben čtyřmi
kovanými lipovými listy a zdobnými hřeby, zastřešen na
vrcholku ozdobnou střížkou. Konstrukce kříže se chystá v místní
truhlárně a my moc děkujeme Lence, že tuhle historku vytáhla
na světlo boží ze tmy archívu. Bez ní by možná dnes lípy už
nestály. Bylo to za minutu 12, když před několika lety kácela
firma stromy pod vedením vysokého napětí. A díky Lence
a Jirkovi, kteří na skutečnost upozornili, bylo možné stromy
zachránit před skácením.
Místo doplníme stylovou lavičkou a věříme, že ve stínu lípy
spočine nejeden znavený poutník.
mj

ODKLAD
Dovolujeme si Vás informovat, že integrace veřejné dopravy
na Slánsku do společného dopravního systému Prahy
a Středočeského kraje, která byla plánována na 27. 7. 2019,
bude odložena.
Důvodem pro pozdější termín je zapracování připomínek ze
stran měst a obcí do jízdních řádů, které jsou stále důkladně
prověřovány ve spolupráci se všemi dotčenými dopravci
z důvodů oběhů vozidel. Dále jsou v řešení technické detaily
v odbavovacím systému.

Novým konečným termínem pro spuštění
integrace dopravy Slánska je sobota 24. 8. 2019.

Upozorňujeme občany na možnost odběru
větví pracovníky obecního úřadu. Není
třeba pálit rostlinný odpad v zástavbě
a obtěžovat sousedy kouřem.
Zejména během letních horkých dní se
vyvarujte pálení!!! Děkujeme za vstřícnost.

OCHOTNICKÝ
DIVADELNÍ SPOLEK

VÁS ZVE

12. 7. 2019 Račice na sále
19:00 – Ženy v ráji aneb muži v háji
13. 7. 2019 Kemp RIVIÉRA
17:00 – Mlynářský štěstí
21:00 – Ženy v ráji aneb muži v háji
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Napouštění domovních bazénů
Jakmile se blíží teploty ke dvaceti stupňům celsia, Středočeské
vodárny, a.s. jsou zahlceny žádostmi o dodávku vody do domovních
bazénů.
Jako každý rok pomáhají svým zákazníkům předcházet problémům
při napouštění domovních bazénů a nabízejí možnost na objednávku
dodat vodu do bazénu pomocí přistavené cisterny.
„Již druhým rokem se díky teplému počasí posouvá termín, kdy
začínají přicházet objednávky na dopravu vody cisternou do
domovních bazénů. Jen od začátku dubna jsme již dovezli kolem
270 m3, což představuje denně v průměru 5 cisteren s ohledem na
velikost bazénu a dojezdovou vzdálenost,“ uvedl Marek
Holubovský, vedoucí střediska vodovod Kladno. „Snažíme se vyjít
vstříc svým zákazníkům a vyřizujeme objednávky dle jejich přání –
a to i v odpoledních hodinách v průběhu pracovního týdne,“ upřesnil
Marek Holubovský. „Na 110 stálých zákazníků každoročně
využívá našich služeb na dopravu vody cisternou k naplnění
domovních bazénů,“ řekl na závěr Holubovský.
„I když každoročně nabízíme plnění bazénů prostřednictvím cisteren
a upozorňujeme na možné problémy při plnění bazénů
prostřednictvím vodovodní přípojky, vždy se najde někdo ze
zákazníků, kteří plní bazény vodou z veřejného vodovodu a pak
si stěžují, že voda v bazénu je zakalená,“ řekl provozní ředitel
Bc. Pavel Pobříslo. „Tyto problémy se zákalem, popř. s tlakem
jsou způsobeny nárazovými odběry pitné vody, zapříčiněné
rychlým napouštěním bazénů, což způsobuje zásadní zvýšení
rychlosti proudění pitné vody v potrubí. Důsledkem může být
překročení limitních hodnot průtoku a s tím spojené problémy, jako
je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě. I když tento
zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její
senzorické vlastnosti a zákazníci si pak mohou na tento jev stěžovat,“
vysvětluje Pavel Pobříslo.
Dalším problémem spojeným s napouštěním bazénů pomocí
přípojky ve špičce může být v některých lokalitách pokles tlaku
ve vodovodním řadu, který se pak negativně projeví i u dalších
odběratelů.
Z výše uvedených důvodů Středočeské vodárny pomáhají svým
zákazníkům těmto problémům předejít a nabízejí možnost na
objednávku dodat vodu do bazénu pomocí přistavené cisterny.
Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je
zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.svas.cz,
případně jej rády sdělí operátorky Call centra společnosti po zavolání
na 840 121 121, 602 128 127. Prostřednictvím Call centra, případně
osobní návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu
objednat a dohodnout si s našimi zaměstnanci potřebné podrobnosti.
Pro urychlení vyřízení objednávky včetně požadavku na
kalkulaci služby doporučujeme těm, kteří mají přístup
k elektronické poště, aby svoje požadavky na dodávku vody
poslali mailem na adresu: marek.holubovsky@svas.cz. Tento
způsob komunikace uspíší vyřízení objednávky a větší
spokojenost zákazníka.
V případě, že se majitel domovního bazénu přesto rozhodne jej
doplňovat prostřednictvím vodovodní přípojky, doporučujeme
bazén napouštět velmi pomalu a mimo špičku. Tím se předejde k
zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody
v potrubí a problémům s dodávkou vody. Doporučujeme napouštění
bazénů předem konzultovat se zaměstnanci dispečinku na tel. čísle
312 812 108 – 109
Zdroj: https://www.svas.cz/tiskove-zpravy/media/2019/

Občané napojení na vodojem Libušín (Svinařov, Třebichovice)
napouštěli první červnový víkend své bazény. V důsledku toho
došlo k omezení dodávek vody do domácností. V takovém
případě vodárny nepřistavují cisterny s pitnou vodou! Občané
zůstali několik hodin bez vody.

ČERVEN
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DÍLNIČKA
FOTO: Milan Petriščák

Ohlédnutí za květnovou dílničkou
V neděli 26. května jsme se sešli opět v obecní knihovně, kde
jsme vyráběli s dětmi náramky z paracordu a náramky
přátelství z bavlnek. Motaly s námi i malé děti, kterým
pomáhaly maminky. Děti byly spokojené a všichni jsme si to
užili a domotali jsme se ke zdárnému konci. Děkuji všem
dospělákům, kteří přišli pomoci! 
Klára Petriščáková
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DEN ZEMĚ – 19. 5.

MÁJE – 24. a 25. 5

FOTO: Milan Petriščák

FOTO: Milan Petriščák

Abychom chránili naše životní prostředí od námi
produkovaného znečištění a odpadu, je zapotřebí vyvinout
značné úsilí a energii. Den země by nám měl každoročně
připomínat, že komfort, na který jsme si zvykli, není
samozřejmostí. Ne každá nemovitost je napojena na veřejnou
kanalizaci a likvidace odpadních vod bude pro obyvatele
nepřipojené budovy v budoucnu stále čím dál tím dražší.

Máj – vysoký štíhlý strom s oloupaným kmenem a ozdobeným
zeleným vrškem. Zdobí nejednu vesnici v období měsíce máje.
Je v něm zachycena symbolika života, plodnosti, mládí
a zdraví. Kmen představuje mužský symbol a věnec na vrcholu
zase ženský prvek, oba dohromady znamenají plodnost.

Čištění odpadních vod je správně spojováno s odpadní vodou
nelákavé barvy a zápachu, a proto je neuvěřitelné, že z
takovéto hnědavě zabarvené páchnoucí břečky lze na čistírně
odpadní vod udělat křišťálově průzračnou vodu bez zápachu.
Čištění odpadních vod probíhá fyzikálně-chemickými a biologickými procesy. Z odpadní vody je nutné odstranit jak
znečištění nerozpuštěné (organické zbytky z kuchyní,
sanitárních zařízení, zbytky papírů, tkanin a dalších předmětů,
které se do kanalizace často dostanou, ačkoliv tam nepatří,
dále i písek či kamínky) tak i znečištění v rozpuštěné formě
(organické látky, dusík, fosfor). Čistírna odpadních vod se
proto skládá z mechanického stupně hrubého předčištění, kde
se na česlích odstraňují hrubé nečistoty, z lapáku písku
a následné biologické jednotky (reaktoru), kde složitá
polykultura mikroorganismů využívá znečištění v odpadní
vodě jako svoji potravu a tím ji čistí. Tento tzv. aktivovaný
kal se ve finálním stupni dosazovací nádrže usazuje a z
hladiny odtéká do potoka čistá voda. Zatímco odstraňování
nerozpuštěného znečištění na česlích je relativně levné,
odstraňování rozpuštěného znečištění je mnohem dražší
a vyžaduje dodávat do reaktoru kyslík stlačeným vzduchem,
aby mikroorganismy mohly dýchat. K odstraňování fosforu je
pak zapotřebí dávkovat chemikálie s obsahem železitých
iontů, které fosfor dokáží vysrážet.

Při exkurzi do čistírny odpadních vod si občané
prohlédli jinak nepřístupné prostory objektu
a vyslechli zajímavé informace nejen o čištění vody…

Během májových slavností se pro takto upravený strom vžilo
v Čechách pojmenování král. Tento termín pozvedl ústřední
máj do úrovně symbolického vladaře májových svátků. Z
tohoto důvodu bylo podle tradice nutné krále během májových
slavností hlídat, aby tak důležitý symbol tradice neukořistil
někdo ze sousední vesnice. Pokud se tak stalo, byla to pro
celou komunitu velká ostuda, o níž se vyprávělo celé generace.
Porážení krále je výsadou mládí. Přejme si, aby
naši „májoví bardi“ byli již brzy nahrazeni
a nemuseli ještě několik dalších let porážet krále…

Tradiční souboj o kytici. Naše malá jistota, že si
tihle prckové jednou postaví a uhlídají svou májku…

V pohostinství Případov se po poražení krále
brnkalo na Dobré struny…
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DĚTSKÝ DEN – 1. 6.
Pár slov k historii….
V roce 1925 napadlo právě 1. června účastníky Světové konference pro blaho dětí v Ženevě, aby měly děti svůj mezinárodní svátek. Masové
zabíjení žen a dětí během druhé světové války vyburcovalo členky Mezinárodní demokratické federace žen, aby myšlenku mezinárodního svátku
dětí konečně uvedly v život. A tak se 1. června 1950 poprvé slavilo, a to hned v padesáti zemích světa. Tehdy byl svátek oficiálně uznán i u nás,
i když například v období první republiky se “dny dětí” slavily také. Dnes Mezinárodní den dětí slaví asi 150 zemí světa.
A ten náš letošní 1. červen, připadl ideálně na krásnou prosluněnou
sobotu.
Pro děti a jejich blízké jsme připravili procházku lesem, spojenou
s plněním různých úkolů. Odstartovalo se v 14 hodin u závory na cestě
za hřbitovem. Účastníky čekalo celkem deset zastavení, na kterých
s velkým nasazením plnili rozličné úkoly. Čekala je postupně
například opičí dráha, trefování se míčky na cíl, skládání pyramidy,
kreslení zvířátek, skládání slov a závěr patřil střelbě ze vzduchovky.
Plnění jednotlivých úkolů bylo nutno poctivě zaznamenávat do
„úkolníčku“.

Trasa končila na zahradě Martina Antušáka, kde proběhlo ještě pár
soutěží a předání zasloužených cen. Většina dětí si trpělivě počkala,
a obličej se jim změnil na kočičku, motýla, vílu, batmana a další.
Samozřejmě nesmělo chybět ani opékání buřtíků. Předáno bylo celkem
50 cen menším i větším dětským účastníkům.
Doufáme, že se malým i velkým líbilo a těšíme se na příštích akcích!
Touto cestou bych ráda ještě jednou poděkovala všem, kdo se podíleli
na přípravě a organizaci tohoto velice příjemného odpoledne!!!

FOTO: Milan Petriščák

Iveta Loudová
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Sezóna 2018/2019
Tato sezóna dospěla ke svému konci a dle výsledkové tabulky na první pohled
se zdá, že se nic nezměnilo a jsme opět „úspěšně“ poslední. Ale není tomu tak,
při důkladnějším pohledu na tabulky je vidět, že oproti minulosti jsou týmy
mnohem více vyrovnané a bodové rozdíly jsou malé. Je hned zjevné, co nám
chybí – úspěšná střelba na bránu zakončená gólem (a ne jen jedním).
Všeobecně výsledky nejsou hrozivé, pohledově je hra taky dobrá, jen musíme buď
mezi sebou anebo jinde najít pořádného a úspěšného kanonýra. Přivítáme rádi mezi sebou nové zájemce…

Abych ještě v krátkosti shrnul posledních pět zápasů. Všechny měly podobný rys a to, že se nám dařilo hrát
minimálně vyrovnanou hru, místy i více, ale jak už jsem napsal výše, chyběly tomu pověstné třešinky na
dortu v podobě gólů, kde až na jeden zápas, se soupeřům povedlo to, co nám ne.
Závěrem si dovolím odbočit a to ohledně vazby hřiště versus psi. Hřiště je poměrně velká otevřená plocha,
kde se psi mohou pořádně proběhnout, proti čemuž samozřejmě nemáme námitky, ale to, co opravdu vadí je
to, že pak na hřišti zůstávají různě velké klacky/větve, které buď nejsou hned vidět anebo jsou lehce
přehlédnuty a při sekání travnaté plochy prolétnou noži sekačky, kdy se může stát úraz (odmrštění části
větve zpod sekačky) anebo můžou poškodit samotnou sekačku. O přehlédnuté větve se můžou zranit
i v zápalu hry hráči anebo děti, které si tam chodí též začutat. Proto žádám všechny majitele psů, aby po té,
co si na hřišti dohrají se svými miláčky, větve odházeli pryč mimo hrací plochu (ideálně ke stromům).
O samozřejmosti úklidu exkrementů se ani nebudu rozepisovat.
Děkuji a na podzim jdeme bojovat znovu… 
Petr Svoboda

Rozpis zápasů
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Datum
26.08.2018
02.09.2018
09.09.2018
16.09.2018
23.09.2018
30.09.2018
7.10.2018
14.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
04.11.2018

Den
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

Sezóna 2018/2019
Čas
Domácí
17:00 Třebichovice
17:00 Pletený Újezd
17:00 Třebichovice
16:30 Třebichovice
16:30 Pchery
16:30 Třebichovice
16:00 Vinařice "B"
16:00 Třebichovice
15:30 Zlonice "B"
14:30 Třebichovice
14:00 Slatina

Hosté
Černuc "B"
Třebichovice
Zákolany
Neuměřice "B"
Třebichovice
Zichovec "B"
Třebichovice
Družec "B"
Třebichovice
Velké Přítočno "B"
Třebichovice

13.

31.03.2019

Neděle

15:00

Třebichovice

Pletený Újezd

14.

07.04.2019

Neděle

16:30

Zákolany

Třebichovice

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

14.04.2019
19.04.2019
28.04.2019
05.05.2019
12.05.2019
19.05.2019
26.05.2019
02.06.2019
08.06.2019

Neděle
Pátek
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

16:30
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00

Neuměřice "B"
Třebichovice
Zichovec "B"
Třebichovice
Družec "B"
Třebichovice
Velká Přítočno "B"
Třebichovice
Černuc "B"

Třebichovice
Pchery
Třebichovice
Vinařice "B"
Třebichovice
Zlonice "B"
Třebichovice
Slatina
Třebichovice

Poznámka
4:6 (1:0)
3:1 (1:0)
1:5 (1:5)
5:6 (3:3)
3:1 (2:1)
4:2 (1:1)
2:1 (0:0)
0:1 (0:0)
8:0 (5:0)
2:0 (0:0)
3:2 (1:2)
1:1 (penalty 4:5) –
konečný výsledek
1:2 (0:0)
2:2 (penalty 4:3) –
konečný výsledek
3:2 (2:1)
5:0 (1:0)
2:0 (1:0)
4:1 (1:0)
1:2 (0:2)
3:2 (1:0)
1:0 (0:0)
5:3 (1:2)
2:5 (1:2)
3:1 (1:0)

Konečná výsledková tabulka sezóny 2018/2019
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
Pchery
Vinařice „B“
Slatina
Velké Přítočno „B“
Družec „B“
Černuc „B“
Pletený Újezd
Zichovec „B“
Neuměřice „B“
Zákolany
Zlonice „B“
Třebichovice

Zápasů

Výhra

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
15
14
12
12
11
11
7
6
4
5
4

Remíza
vyhraná
1
1
1
3
2
3
2
0
0
3
0
0

Remíza
prohraná
1
1
2
1
1
1
3
2
1
0
1
2

Prohra

Skóre

Body

5
5
5
6
7
7
6
13
15
15
16
16

72:39
71:44
76:42
72:44
63:41
70:49
53:40
64:59
57:117
45:100
57:93
37:69

48
48
46
43
41
40
40
23
19
18
16
14

2019

TŘETIHORY
Tak
jako
planetu
ve
druhohorách opanovali plazi, ve
třetihorách se totéž podařilo
savcům, v kvantitě, bohatosti
forem, na dnešní časy mnohdy
bizarních.
A co se dělo s námi?
Pokud jsme byli ve druhohorách
ve stádiu, dejme tomu vydry, ve
třetihorách jsme byli ve stádiu
dnešního orangutana, šimpanze,
gorily apod.
Zhruba před 18 až 20 miliony let
došlo podle analýzy DNA k
oddělení vlastních hominidů od
gibonovitých, tedy lidoopých
opic od ostatních opic. Rychle
se rozšířili (za pár milionů let
) z Afriky i do Evropy a Asie,
přičemž podle dosavadních
nálezů nelze rozhodnout, zda se
linie hominidů vytvořila již v
Africe nebo až v Eurasii.
Úspěšně se adaptovali. Došlo
tak ke vzniku mnoha nových
rodů a druhů.
Na sklonku třetihor pak již
všechny
rody
současných
hominidů – orangutani, gorily,
šimpanzi, a i lidé – se vyvíjeli
zcela samostatně.
Ve sportovním jazyce, pokud
jsme ve druhohorách vůbec
začali se sportem, ve třetihorách
jsme se dostali postupně až do
první ligy, a na konci třetihor do
finále.
Tak komu jste fandili? 
Martin Antušák
Pokračování příště

Matěj DAIČ
Martin FERENČÍK
Michal FERENČÍK
David FUCHS
Martin JAKEŠ
František KONVALINA
Jan KONVALINA
Štefan KOTLÁR
Daniel KRATOCHVÍL
Jiří KREJČÍK
Martin KROTIL
Jan LOUDA
Filip MATOUŠEK
Štěpán MATULA
Miloslav MOSTEK
Martin MUTL
Zbyněk NOVÁK
Karel PETRÁŠEK
Marcel PETRÁŠEK
Tomáš STARÝ
Petr SVOBODA
Otakar TUČEK
Tomáš VALACH
Vojtěch ZDERADIČKA
Tomáš ZDERADIČKA

SOUPISKA HRÁČŮ
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