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Uzavření OÚ
a knihovny

ZVEME VÁS NA

TŘEBICHOVICKÉ
MÁJE

▼▼▼

od 15. do 26. 5. 2017
z důvodů malování

pátek 19. 5. od 17 hodin
stavba krále před OÚ

sobota 20. 5. od 14 hodin
začínáme u pohostinství PŘÍPADOV ve Třebichovicích

průvod obcí ♦ krojovaná chasa
živá kapela ♦ prodej lístků na večerní zábavu

sobota 20. 5. večer
19:30 kolový tanec Česká beseda
19:50 poražení krále
následuje taneční nekuřácká zábava
s kapelou VALROCK

KDE?
V pohostinství PŘÍPADOV
ve Třebichovicích
Vstupné 80 Kč

Uzávěrka tohoto čísla: 15. května 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: L. Pečený, L. Grundzová , M. Antušák, P. Svoboda
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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POZVÁNKA

USNESENÍ ZE 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 26. 4. 2017
USNESENÍ č. 3/3VZ/2017:
ZO Třebichovice volí novou členku kontrolního výboru Petru Uharček.
USNESENÍ č. 4/3VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Účetní závěrku roku 2016 včetně
výsledku hospodaření za rok 2016.
USNESENÍ č. 5/3VZ/2017:
Zastupitelstvo obce Třebichovice projednalo návrh závěrečného účtu za
rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
USNESENÍ č. 6/3VZ/2017:
Zastupitelstvo obce Třebichovice souhlasí s vyřazením pohledávek ve
výši 4575 Kč, které jsou vedeny v účetnictví obce od roku 2011 na účtu
311 0003. Jedná se o neuhrazené stočné z roku 2011, kdy kanalizaci
ještě provozovala obec. Důvodem vyřazení a odúčtování pohledávek je
jejich nevymahatelnost.
USNESENÍ č. 7/3VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo vyřadit z majetku obce vysavač v pořizovací
ceně 3.490,- Kč.
USNESENÍ č. 8/3VZ/2017:
ZO Třebichovice schvaluje nákup nové tiskárny KONICA MINOLTA
BIZHUB C35 za celkovou cenu včetně poplatků a DPH 29.097 Kč.
USNESENÍ č. 9/3VZ/2017:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY O
ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE se společností GasNet, s.r.o. se
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupené společností
GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
Věcné břemeno se týká STL plynovodní přípojky k domu č.p. 196,
v celkové délce 2,65 m, uložené pod částí pozemku p.č. 797/14
zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Třebichovice 770001, obec
Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Kladno.
U S N E S E N Í č . 1 0 / 3 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. st.
271/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2, zapsaný na listu
vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Třebichovice, obec
Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem 175 Kč manželům
Květoňovým. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemků nese
kupující.
U S N E S E N Í č . 1 1 / 3 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem nově odděleného
pozemku parc. č. 467/26, druh pozemku: zahrada, o výměře 376 m²,
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Třebichovice,
obec Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem 13 160 Kč
manželům Mostkovým. Náklady spojené s prodejem a převodem
pozemků nese kupující.
U S N E S E N Í č . 1 2 / 3 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice projednalo a schválilo předloženou Důvodovou zpráva
pro uplatnění víceprací a změnu termínu dokončení přístřešku č.p. 38.
U S N E S E N Í č . 1 3 / 3 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s delegováním paní Markéty
Jehličkové, starostky Obce Třebichovice, jako akcionáře společnosti
VKM, a.s., na řádnou valnou hromadu společnosti VODÁRNY
KLADNO – MĚLNÍK, A.S., která se uskuteční v květnu 2017, jakožto i
na všechny mimořádné a řádné valné hromady společnosti Vodárny
Kladno – Mělník, a.s., IČ 4635691, které se uskuteční v roce 2017.
V případě neúčasti delegované na VH, vyslovuje ZO Třebichovice
souhlas se zastupováním náhradníků panem Liborem Lesákem a panem
Tomášem Hrodkem.
U S N E S E N Í č . 1 4 / 3 V Z/ 2 0 1 7 :
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebichovice se
společností Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

KVĚTEN

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 29. května
od 18:15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO

2.

Oznámení o provedeném rozpočtovém
opatření 4/2017

3.

Pronájem pohostinství

4.

Schválení kupní smlouvy –
prodej bytové jednotky č. 13/3

5.

Schválení kupní smlouvy –
prodej bytové jednotky č. 21/2

6.

Různé

mj

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
TŘEBICHOVICE
za OÚ

SAKY
u kapličky

sobota 20. května 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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V pátek 28. dubna 2017 se uskutečnilo na salónku OÚ
Třebichovice setkání občanů a zástupců obce ohledně
plánovaného záměru rekonstrukce ulic v lokalitě okolo
obecního úřadu. Protože jste se většinově přiklonili pro
variantu zachování obytné zóny, přinášíme dnes stručný popis,
jaké jsou klady obytné zóny a jak by vypadala zóna 30.

Obytná zóna
Po rekonstrukci místní komunikace
vznikne komunikace, která bude mít po
celé svojí šíři stejnou výškovou úroveň
(tzn. odpadá původní členění na vozovku
a chodník). Tím vzniká společná plocha
pro všechny druhy dopravy.
Nejvyšší povolená rychlost v obytné
zóně je 20 km/hod.
Řidič musí dbát zvýšené opatrnosti a nesmí ohrozit chodce.
Na celé ploše vozovky si děti mohou hrát, chodci mohou chodit
také po celé šíři vozovky, jen při průjezdu vozidel je nutno na
projetí komunikaci uvolnit.
Mimo označení značky „obytná zóna“ není třeba uvnitř obytné
zóny umisťovat jiné dopravní značení. Mimo barevného
označení místa na parkování a označení zpomalovacích pruhů
(retardérů). Uvnitř obytné zóny je třeba vždy dávat zprava
přednost. Při výjezdu z obytné zóny na jinou komunikaci řidič
vždy dává přednost.

Zóna 30
Zachování členění na vozovku a chodník (tzn., že
na chodníku nelze parkovat). Je potřeba vytvořit
zklidňující prvky!
Parkování je třeba udělat střídavé nebo dle šířky
vozovky šikmé. Nejvyšší dovolená rychlost v zóně
je 30 km/hod.
Dopravní značení je zde žádoucí, tím se
prodražuje celá rekonstrukce. Chodci se smí pohybovat jen po
chodnících.
Děti si na komunikaci nesmí hrát! Výjezd ze zóny 30 je řešen
jako křižovatka. Nutná úprava i na vjížděné komunikaci.
Luboš Pečený
¨

Grafická podoba obou variant dostupná na webu obce.
Na vzorové modely se dostanete klikem na ikonu obytné zóny…
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SOBOTA 27. května 2017
Oslava dětského dne
v rodinném zábavně naučném parku

MIRAKULUM

INFORMACE
K ODJEZDU
Sraz nahlášených účastníků
před Jednotou v 8:30,
park otevřen od 10 hodin.
Odjezd plánujeme
v 17 hodin.
Je zajištěn pronájem zázemí tzv. Kaple, kde
bude možné po celou dobu návštěvy mít jídlo,
pití, náhradní oblečení, atd., a kde si na grilu
můžete připravit oběd. Spíše ale využijete velké
nabídky občerstvení v parku. Je opravdu
pestrá!
Koukněte před odjezdem na stránky www.mirakulum.cz
a seznamte se s širokou nabídkou aktivit pro Vaše nejmenší.
Využít lze i sousední areál Tankodrom Milovice, kam lze dojet
parní lokomotivou. Páni kluci se zde mohou svést třeba v BVP.
Jízdné na BVP není součástí vstupného do Parku Mirakulum!
Stejně tak i cesta lokomotivou se platí.
Cena vstupenky do parku (zvýhodněná skupinová) je 130 Kč pro
osoby nad 90 cm a třebichovické děti tuto dostanou jako dárek
ke svému svátku.

Přijměte pozvání na tradiční Muzejní noc, která se letos ponese v barokním
duchu. Všechny prostory Vlastivědného muzea budou bezplatně přístupné od
17 hodin. Ve stejný čas rozezní kapli Zasnoubení Panny Marie Barokní hudba
v režii Michaela Pospíšila. Přesně v 18 hodin zahájíme v atriu venkovní
výstavu akademického sochaře Čestmíra Sušky. Společně s autorem se
vydáme na komentovanou prohlídku rozměrných soch umístěných na
Masarykově náměstí. O 19:30 budeme v městském kině promítat dokument
Argippo znovuzrozený, který mluveným slovem doprovodí Ondřej Macek. Od
21 hodin bude pro návštěvníky připraveno barokní občerstvení a celý program
muzejní noci završí tradiční barokní ohňostroj Theatrum Pyrotechnicum
v zahradě městského kina za doprovodu živé tematické hudby.

A NĚCO NAVÍC
13:00 a 15:00 Sokolnické ukázky
Ukázka dravců, která je doplněna odborným výkladem zkušeného
sokolníka Milana Straky. Program je obohacen o přelety dravců nad
diváky a možnost přímého kontaktu s dravci

14:00 a 16:00 Kouzelník Roberto
Zábavný program pro děti i dospělé. Kouzelník a klaun Roberto
rozesměje a pobaví publikum od nejmenších po dospěláky.
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ZMĚNY V DOPRAVĚ OD SRPNA 2017
V minulém čísle jsem se zmínila o chystaných
změnách, které se dotknou především Vás, kteří
cestujete autobusem.
V letošním roce pokračuje zapojování nových
oblastí do Pražské integrované dopravy PID.
Aktuálně nás v létě čeká integrace oblastí
Kladenska a Slánska.
V rámci integrace dojde k mírným úpravám linek
a jejich číslování dle systému PID. Není to ale
jediná změna; zapojení do systému Pražské
integrované dopravy přináší také mnoho na první
pohled méně viditelných benefitů.
O těch se dozvíte v průběhu informační kampaně,
která se chystá na léto letošního roku.
Předpokládám, že součástí letního vydání TM
bude propagační materiál, ze kterého se dozvíte
vše potřebné.
Původně byl začátek změn stanoven na 1. 7. 2017.
Vzhledem k mnohým jednáním mezi obcemi
a tvůrci změny bylo sjednáno, že termín se
posouvá na konec prázdnin 20. 8. 2017.
Pro Třebichovice znamená tato integrace
především dopravní obslužnost Libušína a části
Kladna-Rozdělov, kam se dostaneme díky nově
zavedenému spoji 607 (nyní 7), který bude do
obce zajíždět.
Nová linka 608 bude suplovat současný provoz
linek 220 061 a 220 062 (061 jezdí přes
Třebichovice a jsou to víceméně školní spoje
Smečno-Třebichovice-Hrdlív-Slaný).
Spoj č. 9 – nově 609 zůstává, bude prodloužen
o jeden noční spoj a zredukováno objíždění přes
průmyslovou část Poldi.
Obec se dostane do finančně výhodného
tarifního pásma 3 a 4 zároveň, což znamená pro
cestující přívětivější ceny na obě strany, jak do
Kladna, tak do Slaného v rámci jednoho tarifního
pásma.
A zcela závěrem informace, která se týká občanů
starších 70 let, tak ti cestují v rámci celého
systému Pražské integrované dopravy zdarma.
Jak v Praze, tak i ve vnějších tarifních pásmech,
tzn. i do/z Kladno či do/ze Slaného.
mj

KVĚTEN

STALO SE…
► P ÁL E NÍ Č AR O D Ě J NI C 30 . 4 . 20 1 7
Fotil Milan Petriščák
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SCHMIDTOVA KRUHOVÁ CIHELNA
Na našem území stávaly stovky cihelen, skoro každá větší vesnice měla
svoji vlastní. V posledních padesáti letech pece většiny starých cihelen
uhasly, některé původní cihelny byly zbořeny, vedle jiných byla postavena
cihelna zcela nová, většina jich byla ale ponechána svému osudu
a začala chátrat. Podobný osud potkal i místní cihelnu, která vznikla po
1. světové válce na místech původních pěti ručních cihelen. Pyšní se
jedním z nejvyšších komínů z českých původních starých cihelen
vysokým 59 metrů.
Z historie.
V roce 1858 si nechal berlínský stavitel Bedřich Hoffmann
patentovat kruhovou pec. Do té doby se cihly pracně pálily ve
všemožných, nevelkých a energeticky náročných zařízeních.
Technologie kruhového výpalu znamenala velký převrat ve
vápenickém a cihlářském průmyslu. Původně měla kruhová pec
skutečně kruhový půdorys. Teprve později získala přidáváním
dalších komor tvar oválný. I když pec už nebyla kruhová, tak název
kruhovka zůstal, neb měl spíše reflektovat technologický postup
kontinuálního (cyklického) vypalování.
Kruhovka byla geniálním vynálezem své doby, což potvrzují i slova
profesora fyziky v Berlíně pana Magnuse: "Nevím, co by se dalo z
vědeckého hlediska na tomto zařízení zlepšit."
Během 2. světové války používali cihelnu Němci jako skladiště zbraní.
V jednotlivých komorách cihelny byly uskladněny například pancéřové
pěstě, granáty, miny, letecké bomby a drobné střelivo pro pušky
a kulomety.
Když začalo Pražské povstání, byly utvořeny skupiny mužů, kteří se
rozhodli odzbrojit hlídkující ostrahu cihelny.
To se podařilo pomocí nákladního auta a kulometu, který byl vymontován
ze sestřeleného německého letounu. Díky tomu se Němci vzdali, byli
zajati a předáni do Slaného.
Tímto způsobem bylo získáno mnoho zbraní a munice pro bojující Prahu,
která volala rozhlasem o pomoc. Byl vypraven celý vlak všech druhů
zbraní, které v cihelně byly. Vlak bez úhony dojel až do Prahy. (Dle
vyprávění pana Aloise Cé)
Schmidtova kruhová cihelna pálila cihly do roku 1979.
Po sametové revoluci nebyl majetek vrácen oprávněným dědicům, stavba
chátrala a dostala se do vlastnictví osob, které dílo zkázy dokonaly.
Mnozí z vás znáte ten příběh z vlastní zkušenosti. Stavbu pomalu
rozebrali, byla zde nějakou dobu skládka, v roce 1999 zde bylo nalezeno
tělo usmrceného děvčátka z Libušína, … a celý objekt připomíná zámek
z pohádky o Šípkové Růžence. Zarostlá konstrukce skrývá mnohá
tajemství a je lákadlem pro výpravy odvážných průzkumníků, kteří tu a
tam objekt navštíví.
Poslední návštěva se uskutečnila v pátek 12. 5. 2017 ve večerních
hodinách, kdy kdosi zatopil „v peci“ ve snaze vypálit si nějakou tu
cihličku...?! Na místo byla přivolána policie a také hasičské vozy.
Příčiny vzniku požáru jsou předmětem šetření.
mj

A tohle je cihelna v dobách své slávy. Pokud jste v cihelně někdo
pracoval, prosím o poskytnutí informací či fotek.
Děkuji Jehličková, tel.: 724 862 549 (O2)
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STALO SE…
► V N AŠ Í O BC I
5. května 2017
Rok co rok se scházíme my, hrstka občanů Třebichovic a Hrdlíva, na
společném hřbitově, abychom vzdali hold památce těch, kteří padli na
frontách světových válek, kteří položili své životy při osvobození, ale i
těch, kteří se stali nevinnou obětí válečného šílenství.
Květinami, které společně pokládáme na hroby a pietní místa, chceme
uctít památku těch, kteří během dlouhých válečných let umírali.
A vzkázat jim, že nezapomínáme.
Věřím, že tak jako my, budou moci i naše děti prožívat své životy v míru
a svobodě. Děkuji všem přítomným za účast.
mj

12. května 2017, okolo 20. hodiny
Neuvěřitelné! Z komína třebichovické cihelny se valí černý kouř. Někdo
pálí cihly…nebo spíše pneumatiky? Na místo přijíždí policie a hasiči.
Oheň naštěstí nezpůsobil žádné škody.
mj

►►►►►►►►►►

Foto Jana Dupová
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ROK MYSLIVCŮV
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KVĚTEN

Čas srnců

Srnčí paroží

Květen je pro myslivce důležitým měsícem,
začíná se totiž po dlouhé odmlce lovit naše
nejhojnější spárkatá zvěř– srnci obecní.

Jedná se o kostěné výrůstky bez dutin na hlavě většiny samců z čeledi jelenovitých. U srnců
je největší variabilita paroží spárkaté zvěře vyskytující se na našem území. Jedná se o tzv.
rarity. Mohou být způsobeny buď geneticky, nebo různými poraněními. Genetická forma
znamená např. oboustranný osmerák, což je velice kvalitní a ojedinělá trofej. Poranění
mohou ovlivnit budoucí vzhled paroží. Ať už je
to mírný náraz vozidla, náraz do plotu, rivalské
souboje, ale i omrzliny mají za příčinu
deformace nebo dokonce zlomeniny paroží.
Samostatnou raritou je tzv. "srnec parukář".
Tento vznikne při poranění pohlavního ústrojí,
kde je následkem hormonální porucha. Toto
paroží je celoročně obaleno v lýčí, protože
parukáři nevytloukají a ani neshazují. Lýčím se
rozumí sametový obal parůžku, který jej během
růstu vyživuje.

Přesněji tento lov začíná od 16. května.

Na obrázku ulovený kus "srnce parukáře" se vší mysliveckou poctou – poslední hryz.
I tak se ale ctí určitá pravidla. Lov se zaměřuje na
srce I. věkové třídy, do které spadají tzv. paličkáči,
knoflíkáči a špičáci do délky paroží 5 cm. Lov
silných teritoriálních srnců se zpravidla ponechává
až na období říje, respektive po ní.
Je známou skutečností, že po ulovení takového
srnce dojde k novému „přerozdělování“ teritorií
mezi srnci v lokalitě. Přestane fungovat pachové
značení území, což velice rychle rozpoznají ostatní
srnci a bojují o obsazení volného teritoria. Tím je
zajištěno, že vhodné prostředí (kde se samozřejmě
koncentrují srny) nezůstane v průběhu reprodukce
prázdné. Pokud však dojde vícekrát v sezoně
k výměně vlastníka teritoria, naruší se sociální
vztahy mezi srnci v lokalitě a říje tak může být
narušena.
Lov má především za cíl vyřazovat z chovu kusy
slabé, pro kvalitní chov nevhodné, ale i nemocné.
V každém případě je pro lovce odměnou trofej
paroží.
Mezi myslivci však koluje pověra, která vypráví
o bílém srnci.

Bílý srnec je posvátný, pokud na něj myslivečku
v lese narazíš, nech ho jít dál, pokud tak neučiníš
a flintou svou ho skolíš, do roka zemřeš!
Srnčí albíni jsou vzácnou formou, na pohled působí
vznešeně, přesto v důsledku své vady trpí špatným
zrakem a jsou světloplaší.

Kladení mláďat
Druhá polovina května je ve znamení kladení mláďat. Právě v tomto období se pomalu
začínají rodit malá srnčata. V prvních dnech svého života jsou velice zranitelná a často se
stávají kořistí našich predátorů. Od lišek, které již také živí několikero hladových liščích
krků až po divoká prasata, která pokládají srnče za výborné zpestření jídelníčku. Díky
těmto vlivům neboli nerovnováze v přírodě umírá každoročně stovky srnčat.
Lidská činnost v přírodě, tedy velkoplošné hospodaření za použití nejmodernější
zemědělské techniky by pro malá srnčata byla též fatální. Naštěstí a díky projektu Senoseč
je každoročně z luk a polí vyháněna zvěř a to nejen srnky, ale i bažanti, zajíci.
Posláním tohoto projektu je, že v období, nejčastěji květen až srpen se provádí aktivní
kontrola vybraných lokalit, nejčastěji luk, kde samice s mláďaty nachází přirozený úkryt
a potravu. Objevená zvěř je z místa bez milosti vyhnána.
Součinnost myslivců a zemědělců je v tomto případě více než na místě. Přičemž je z praxe
známo, že se k záchraně zvěře před sekačkou hlásí i dobrovolníci.

Nesahejte na mláďata, můžete je i zabít!
Široké veřejnosti je každoročně různými sdělovacími prostředky připomínáno, aby se
nedotýkala jakéhokoliv zdánlivě opuštěného mláděte. Přesto se právě v tomto období
plní záchranné stanice těmito "sirotky". Umělý odchov volně žijící zvěře je obzvlášť
obtížný. Nahradit umělou výživou blahodárné mateřské mléko plné vitamínů
a důležitých protilátek je takřka nemožné. A ať už jsou to srny, stejně tak i zajíci, svá
mláďata rozhodně neopouští, jen si je na nezbytně nutnou dobu odkládají za účelem
napojení se nebo pastvy.
Lenka Grundzová
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90 let fotbalu ve Třebichovicích
Dne 7. května fotbalový oddíl SK Třebichovice, z.s. odehrál poslední zápas základní části sezóny
2016/2017 s SK Vinařice, z.s. na jejich domácím hřišti, který SK Třebichovice vyhráli 0:1. Tímto
výsledkem si SK Třebichovice zajistili vstup do nadstavbové části z 6. místa viz tabulka 1 níže.
Tabulka č. 1
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Stehelčeves
Černuc „B“
Olovnice
Pozdeň „B“
Vinařice „B“
Třebichovice
Hrdlív „B“
Neuměřice „B“
Zákolany

Zápasů
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Výhry
14
10
8
9
7
5
5
4
2

Remízy
0
3
4
3
2
2
0
0
2

Prohry
2
3
4
4
7
9
11
12
12

Skóre
68:17
68:18
49:30
63:38
42:42
20:52
44:66
26:71
20:66

Body
42
34
32
30
24
18
15
12
9

Vyhrané
0
1
4
0
1
1
0
0
1

Prohrané
0
2
0
3
1
1
0
0
1

Výsledky v jednotlivých mistrovských zápasech:
Tabulka č. 2
Kolo

Datum

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
16.
17.
18.
11.
13.
14.
15.
10.

28.08.2016
04.09.2016
18.09.2016
25.09.2016
02.10.2016
09.10.2016
16.10.2016
23.10.2016
30.10.2016
05.11.2016
13.11.2016
02.04.2017
16.04.2017
23.04.2017
30.04.2017
07.05.2017

Domácí

Hosté

Skóre

SK Třebichovice
SK Stehelčeves
SK Třebichovice
TJ Sokol Hrdlív „B“
SK Třebichovice
TJ Sokol Neuměřice „B“
SK Třebichovice
SK Slavoj Pozdeň „B“
SK Třebichovice
TJ Viktorie Černuc „B“
SK Třebichovice
SK Třebichovice
Sokol Zákolany
SK Třebichovice
TJ Sokol Olovnice
SK Vinařice „B“

SK Vinařice „B“
SK Třebichovice
Sokol Zákolany
SK Třebichovice
TJ Sokol Olovnice
SK Třebichovice
TJ Viktorie Černuc „B“
SK Třebichovice
TJ Sokol Neuměřice „B“
SK Třebichovice
SK Slavoj Pozdeň „B“
SK Stehelčeves
SK Třebichovice
TJ Sokol Hrdlív „B“
SK Třebichovice
SK Třebichovice
CELKEM:

0:7
8:0
0:0
2:3
0:0
3:5
1:4
11:2
0:2
3:0
0:4
1:4
0:4
2:0
4:1
0:1
20:52

Pokutové
kopy
----5:4
--2:4
-------------------------

Body
0
0
2
3
1
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
3
18

Nadstavbová část pokračuje hned následující víkend a hrát se bude následujícím způsobem:
-

týmy, které se umístily do 4. místa, pokračují s body a skóre, které dosáhli v základní části a budou hrát dvoukolově (jednou doma,
jednou venku) každý s každým o konečné pořadí (1. až 4. místo);
tymy, které se umístily na 5. až 9. místě, pokračují s vynulovaným stavem a budou hrát jednokolově, dle tabulky níže, každý s každým o
konečné pořadí (5. až 9. místo).
Tabulka č. 3
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.

Datum
14.05.2017
21.05.2017
28.05.2017
04.06.2017
11.06.2017

Čas
17:00
17:00
17:00

Domácí
TJ Sokol Hrdlív „B“
SK Třebichovice
SK Vinařice „B“

17:00

SK Třebichovice

Hosté
SK Třebichovice
Sokol Zákolany
SK Třebichovice
volno
TJ Sokol Neuměřice „B“

Tudíž, i přes to, že se nám podařil dobrý výsledek v základní části, můžeme jej nyní pokazit anebo jej ještě vylepšit o jednu příčku. Budeme dělat
vše, abychom vás nezklamali.
To vše se nyní daří za nemalé podpory vás fanoušků a OU Třebichovice, která nás podpořila v době, kdy to vypadalo spíš na rozpad a podporuje nás
i nadále. Tímto vám všem velice děkujeme!
Petr Svoboda
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TŘ EB IC H O V ICK Ý M

PARKEM
Dí l dru h ý
Pokračujeme procházkou po našem parku, který se v průběhu
měsíce května začne měnit v pestrobarevný koberec květin
a bylin všeho druhu. Ty přilákají svou vůní nejen včely, ale také
návštěvníky k příjemnému posezení.

KVĚTEN
Květen učebnice i běžné povědomí řadí k trojici jarních měsíců
s březnem a dubnem, bioenergeticky je ale vše jinak.
30. duben pálením čarodějnic završuje temnou a chladnou
polovinu roku, a nastává svérázné období do letního
Slunovratu, které bioenergetika a dávné rituály považují právě
za vyvrcholení léta. Slunovratem ve druhé polovině června si
„bohové předají trůn“, období růstu světla skončí. Pestré barvy
rozkvetlé přírody také jasně ukazují, kdy je pro ně léto.
V květnu se rojí včely, a nemusí pouze včely, hormony vyšších
živočichů, člověka nevyjímaje, se mohou začít „rojit“ také.
Tomu odpovídá nejohroženější orgán května – srdce – protože
při „rojení“ často dochází k vypnutí sil organismu na hranicích
jeho možností.

Znáte kopytníky? Pravděpodobně si
poťukáte na čelo při takové hloupé
otázce. Jistěže znáte koně, krávy,
žirafy, jeleny, oslíky, … Tak dobře,
jinak.
Znáte kopytník evropský? Myslím,
že i tohoto kopytníka budete znát. Je
to drobná svěže zelená rostlinka ne
vyšší 10 cm, plazí se po zemi, je
Kopytník evropský,
nenápadná, skrývá se pod listím,
Asarum europaeum
schovává své květy, takže její jarní
kolegyně sněženky, bledule, krokusy ji vždy přerostou a kopytník
zůstává v jejich stínu. Přesto je poslem jara.

Z bylinek může srdce podpořit
třeba čaj z mochny husí. ►►►
Tak abyste to v květnu stihli…
Martin Antušák

Název této byliny je odvozen od tvaru listu, který připomíná kopyto.
Přídomek evropský pramení z množství výskytu po celé Evropě kromě
jižní části, tam ho nalezneme jen v chladnějších horských oblastech.
V ČR se vyskytuje po celém území.
Semena kopytníku obsahují „masíčko“, které je velkou pochoutkou pro
mravence. Mravenci semena roznášejí a tím přispívají k šíření rostliny.
Mravenci zpravidla pojídají dužnaté části
semen některých druhů rostlin, které
jsou bohaté na olej a proteiny. Tyto části
jsou nazývány elaiozómy (česky
masíčka). Semena nosí mravenci do
mraveniště, a co nesnědí, pohodí na
povrch. Tento proces se nazývá
myrmekochorie.
Z této byliny lidé vyráběli sirupy a různé tinktury. Květy voní po pepři
a rostlina tak také díky svým silicím i chutná. Má znecitlivující účinky.
Zkušení léčitelé používají kopytník jako prostředek proti kuřáckému kašli
a zevně ke koupelím na některé druhy ekzémů. Pro laika je však
bezpečnější kopytník raději neužívat, obsahuje totiž silné jedy
a bezpečné dávkování není snadné.

  
mj, zdroj net
Projekt

REVITALIZACE PARKU TŘEBICHOVICE
byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Placená inzerce

