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ROČNÍK XVIII

září
KRMÍTKO PRO PTÁČKY
Prázdniny jsou za námi a už je tu zářiová
dílnička! Vyrobíme si krmítka pro ptáčky,
aby přežili v pohodě nadcházející zimu. Kdo
má doma zbytečný hrnek s celým ouškem,
může si ho přinést. Kdo nemá, nevadí,
potřebné věci budou k dispozici v knihovně.
Pak už si krmítko umístíte tak, abyste mohli
ptáčky pozorovat.
IK

od 5 Kč za kus
sobota 12. října
neděle 13. října
od 10 do 14 hodin
na sále pohostinství
ve Třebichovicích

KNIHOVNA OÚ, 29. 9. 2019
OD 15:00 DO 17:00 HODIN

Pro příjem a výdej zboží i v jiném čase
kontaktujte pí Hofmanovou,
tel.: 792 318 788
Příprava burzy od 30. 9. 2019

Uzávěrka tohoto čísla: 23. září 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:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
I. Komárková (IK), P. Svoboda (PeS),
R. Formánková, 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
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
U SN E S E NÍ Z E 4. VE Ř EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ ZO
TŘ EB IC HO V IC E K ON A N É HO D N E 9 . 9 . 2 019
U SN E S E NÍ č. 3/4 VZ /20 19 :
ZO Třebichovice revokuje usnesení č. 4/3VZ/2019 ze dne 24. 6. 2019.
U SN E S E NÍ č. 4/4 VZ /20 19 :
ZO Třebichovice revokuje usnesení č. 5/3VZ/2019 ze dne 24. 6. 2019.
U SN E S E NÍ č. 5/4 VZ /20 19 :
ZO Třebichovice vydává dle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů OBECNĚ ZÁVAZNOU
VYHLÁŠKU č. 1/2019 o podmínkách zabezpečení požární ochrany při akcích
s účastí většího počtu osob.
U SN E S E NÍ č. 6/4 VZ /20 19 :
ZO Třebichovice vydává dle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů OBECNĚ ZÁVAZNOU
VYHLÁŠKU č. 2/2019, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE.
U SN E S E NÍ č. 7/4 VZ /20 19 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 805/3,
silnice, ostatní plocha, o výměře 4 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/m 2,
tj. celkem 140 Kč …………….. Náklady spojené s prodejem a převodem
pozemků nese kupující.
U SN E S E NÍ č. 8/4 VZ /20 19 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem Smlouvy č. 9120143335 o
uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost se společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ 24729035 a ukládá starostce zajistit její uzavření.

Kolik vás bude stát čip?
Obecní úřad poptal okolní veterináře, neboť jsme se zastupiteli shodli na tom, že občan
jistě uvítá, když čipování včetně registrace za něj někdo provede a nebude muset jezdit
s pejskem mimo obec.
Co jsme zjistili? Že cena za čipování se odvíjí od ceny čipu a ceníku veterinární
ordinace. Například mikročip DataMars pro označování zvířat s patnáctimístným
kódem a s národním kódem přijde na 450 – 500 Kč, ovšem zápis do Národního registru
majitelů zvířat je již v ceně a nic neplatíte (u levnějších čipů je nižší cena za zavedení
čipu, ale za zápis do registru se platí, takže ve výsledku bude cena podobná a celý
proces pracnější). Takže počítejte raději s částkou 500 Kč.
V příštím čísle TM Vám nabídneme konkrétní termín a přesnou cenu, podle toho, čí
nabídka bude nejzajímavější. Čipování bude v budově OÚ nejspíš během listopadu.
mj
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Povinné „čipování“ psů
Chceme Vás upozornit na povinné označování psů, které
vzejde v platnost od 1. ledna 2020 na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., z čehož je zřejmé, že
už nezůstává mnoho času na návštěvu veterináře. Níže
shrnuji nejdůležitější body této novinky.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České
republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději
v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí? Zavedení povinného označení
všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:

• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).

• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování
stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených
zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat)
a postih chovatelů v případě týrání zvířat,

• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím
obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska
finančních předpisů,

• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi
důležité v případě odcizených psů i v případě postihu
vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou
škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu,
psi pytláci atd.),

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má
podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu
majiteli, jeho návrat je operativnější.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznamveterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 – 450 Kč
a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární
lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
„Čipování“ pro psa není nebezpečné či zdravotně závadné,
jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací.
Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je
sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je
vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus
zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje
žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen
speciální čtecí zařízení.
V případě nesplnění této povinnosti bude od roku 2020
hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty,
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
(PeS)
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Sezóna 2019/2020

Matěj DAIČ

Opět nám začala sezóna, tentokráte s číslovkami 2019/2020. Po celkem
důkladné přípravě, kdy jsme začali trénovat od začátku srpna a dali si i slušnou
porcičku přípravných zápasů, jsme se vrhli do prvních mistrovských zápasů.
V neděli 2. září jsme vyrazili do Slatiny. První půle vůbec nevyšla, tak jak
bychom si představovali a kupili jsme jednu chybu za druhou, čehož byl
výsledek po jejím skončení 5:1 pro Slatinu. Po přestávce a pár „vlídných“ slovech v kabině se šlo na hřiště
na druhou půlku a začal se z naší strany konečně hrát fotbal, i když už se s konečným výsledkem moc
nestalo – 6:2.
Druhý zápas jsme doma hostili Černuc „B“, která přijela v hojném počtu a s posilami. Zápas se rozehrál
ve velmi vysokém tempu a po poměrně krátké době jsme vstřelili gól, který nezůstal bez odezvy (cca
5 minut a hosté srovnali. Ale nebylo jim to moc platné, tempo a chuť utočit nám zůstali a ještě během
první poloviny zápasu jsme upravili výsledek na 3:1. Po změně stran se hrál pořád pěkný fotbal se
spoustou šancí na obou stranách, ale na výsledek už to nemělo vliv.
Prozatím poslední mač jsme kopali v Pleteným Újezdě. Úvod zápasu se nesl v naší režii a po dvou
spálených šancích se dostavili i první góly a do šaten jsme šli s výsledkem 0:2. Začátek druhého dějství
se nám už však tolik nevydařil a domácím se podařilo nejprve snížit náš náskok a pak po šíleným chaosu
v brankovišti i srovnat. Konec zápasu se pak nesl v duchu spousty šancí, ale bezvýsledně. Došlo tedy na
penaltový rozstřel, kde Mates výborně zachytal a my si takto odvezli alespoň 2 body. 2:3 (na penalty 2:4).
Petr Svoboda

TŘEBICHOVICKÝ DLOUBÁK:
Ptáme se trenéra Karla Petráška
D: Jak jste spokojený s přípravou na sezónu 2019/2020?
O: Jelikož kluci choděj do práce a trénujeme 1x týdně a o víkendech hrajeme přípravné zápasy,
a jelikož chodí na tréninky ve velkém počtu a na zápasech je vždy kostra týmu (základní sestava)
a další na střídání, tak jsem spokojen.
D: Budou nějaké posily?
O: Ano. Už na jarní poslední kolo jsme udělali Filipa Matouška na post brankáře a útok. V tomto
období jsme dokončili na přestup dva šikovné záložníky Dana Novýho z Meteoru Praha a Michala
Šťastnýho z Vltavína Praha. Všem třem je kolem 20 let.
D: Skončilo se s posilováním?
O: Máme v hledáčku ještě dva hráče, ale uvidíme, jak to dopadne. Jména prozrazovat nebudu. Vím,
jaká jsou jednání, osobně je vedu. Třeba Dana Novýho jsem dotahoval 14 dní. Když nepříjdou
tento přestupní termín, tak určitě přijdou na jaro.
D: Kdo odešel?
O: Tomáš Valach a Martin Jakeš jsou dlouhodobě marodi, Tomáš Starý a Štefan Kotlár skončili
z rodinných důvodů a Honza Louda ze zdravotních důvodů.
D: S kým jste odehráli přátelská utkání?
O: Byli to Slabce (okresní přebor), Srbeč (IV. třída), Pozdeň (III. třída), Mšecké Žehrovice (III. třída)
a Švermov (stará garda).
D: A nějaké to slovo na závěr?
O: Hlavně bych chtěl poděkovat výboru, že se sehnali peníze na hráče, které jsme si vyhlídli. A věřím,
že budeme hrát pohledný a zajímavý fotbal. Věřím, že výsledky se dostaví.

brankář
Michal FERENČÍK
záloha
David FUCHS
obrana
František KONVALINA
obrana, záloha
Jan KONVALINA
obrana
Daniel KRATOCHVÍL
útok
Martin KROTIL
záloha
David LANDA
záloha, útok
Filip MATOUŠEK
brankář, útok
Štěpán MATULA
záloha
Miloslav MOSTEK
útok
Aleš MRAČKO
útok
Martin MUTL
záloha
Zbyněk NOVÁK
obrana
Daniel NOVÝ
záloha
Karel PETRÁŠEK
trenér
Petr SVOBODA
útok
Michal ŠŤASTNÝ
záloha, útok
Tomáš VALACH
záloha
Vojtěch ZDERADIČKA
záloha
Tomáš ZDERADIČKA
obrana

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

Datum
02.09.2019
08.09.2019
15.09.2019
22.09.2019
29.09.2019
06.10.2019
13.10.2019
20.10.2019
27.10.2019
02.11.2019
10.11.2019

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

Čas
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
13:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Sezóna 2019/2020
Domácí
Hosté
Slatina
Třebichovice
Třebichovice
Černuc "B"
Pletený Újezd
Třebichovice
Třebichovice
Zichovec "B"
Neuměřice „B“ Třebichovice
Třebichovice
Zákolany
Třebichovice
Svinařov
Pchery
Třebichovice
Třebichovice
Družec „B“
volno
volno
Třebichovice
Olovnice

2019

Poznámka
6:2 (5:1)
3:1 (3:1)
2:3 (0:2; na penalty 2:4)
7:4

SOUPISKA HRÁČŮ
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JAK JSME POMÁHALI
Vladimír Mikuláš, jogín a vyhlášený masér. Dotáhl to až
k fotbalové reprezentaci. Má zázračné prsty, říkali. Pak
najednou začal ztrácet cit v levé ruce. Banalita, myslel si.
Ovšem ukázalo se, že se jedná o ALS. Nemilosrdnou
a vražednou nemoc, kterou ještě nikdo neporazil. Táta
čtyřletých dvojčat už nevstane. Nemůže udělat krok,
zvednout ruce, přepnout televizi. Přesto mu z očí sálá
nadšení, chuť a energie.

ZÁŘÍ
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ČTVRTOHORY
- historie vzniku člověka
V zářiovém čísle Třebichovického měsíčníku Vás posunu do starší doby
kamenné, paleolitu, připravil jsem pro Vás stručný přehled oficiální
verzí dějin tohoto období.
Paleolit se dělí na tři období, což je důležité, protože „věci se měnily“.
Starý, střední a mladý.
Obraz starého paleolitu na našem území vypadal asi následovně.
Panovala meziledová doba, ta však byla teplejší, než naše, nynější doba
meziledová, ve které žijeme.
Lidé – v tomto období výhradně neandertálci, obývali hlavně okolí
vodních toků. Právě tam bylo možno najít čerstvé mršiny, které tvořily
podstatnou část staropaleolitického jídelníčku. Řeka poskytovala
i valouny k výrobě nástrojů. Převažují v nich různé sekáče.
V následujícím středním paleolitu se začíná objevovat typická
chladnomilná fauna, která pokračuje do mladého paleolitu, mamut,
srstnatý nosorožec, sob apod. Pevninský ledovec zasáhl na území
nynější České republiky jen do severočeských výběžků a na severní
Moravu a do Slezska.
Pokud se nemýlím, právě srstnatý nosorožec byl v lokalitě Vinařické
Horky archeology zaznamenán.

„Dostal jsem jednu z nejsložitějších nemocí na světě, tak
jsem se zařekl, že ji zkusím zastavit. Jako bych hlídal
Messiho, což je taky nejsložitější soupeř. Vypíchnu mu aspoň
balon? Mám proti němu šanci? Můžu ho vymazat? Třeba
nebude mít svůj den. Je to švanda.“

Ve středním paleolitu žili v Evropě stále pouze neandertálci, na Blízkém
východě neandertálci i sapienti, čili lidé anatomicky dnešního typu,
a v Africe naopak už asi jen sapienti.

2700 korun pro Vláďu

Přechodné období mezi středním a mladým paleolitem je mimořádně
významným úsekem historie, neboť sem spadá mísení neandertálců
a kromaňonců – sapientů, lidí již našeho vzhledu.

Zdroj: Magazín DNES

Tak se takhle jednou na konci léta 2019 náš český „jógový svět“
dal dohromady. Díky za všechny ty sociální sítě, bez kterých by
to tak snadno nešlo. V září 2019 lektorky jógy vyhlásily akci
„Tanec pro Vláďu“ a vedly hodiny, ze kterých výtěžek putoval
na konto pomoci Vláďovi a jeho krásné rodině.
Chci Vám tady říct, že ty moje holky z Třebichovic, Hrdlíva,
Smečna, Hradečna … poskládaly částku 2.700 Kč, kterou jsem
s nádherným pocitem vděčnosti v srdci odeslala Vláďovi. Snad
pomůže alespoň zmírnit tíhu osudu. Holky, moc děkuji za to,
že jsem toho mohla být součástí.
Chci k tomu jen dodat, že jsem ráda i součástí života ve
Třebichovicích. Ráda sleduju ty lidičky, jak se baví, snaží žít, jak
se má, a nevadí, že se to někdy tak úplně nepodaří, lidičky, kteří
za ta společně prožitá léta o sobě lecos i vědí a kteří mají k sobě
opravdu hodně blízko.
A tak se třeba stane, že jdu na
hodinu jógy, míjím u dveří na
sál „Kevina“ a on mi dá do
ruky peníze a vyjednává se
mnou, zda by si mohl jeho
milý kamarád Honzík jít
s námi zacvičit, protože to
prostě nějak potřebuje. To
mě nesmírně baví.
Třebichovičtí si tu žijí
s velkým Ž.
Díky za to.
Renata Formánková

Neandertálci měli zálibu ve shromažďování přírodních kuriozit a své
nejestetičtější nástroje – pěstní klíny – často zhotovovali ze zvláštních
surovin, např. z čirých křišťálů.

Mladý paleolit vytváří již výhradně Homo sapiens, člověk moudrý.
Dominovala stáda mamutů a sobů, běžně se vyskytovali polární zajíci
a lední lišky, sova sněžná. Vzácněji se objevil ovčí tur pižmový, žijící
dnes v Grónsku. Vedle chladnomilného rosomáka bylo možno potkat též
vlka, hyenu a lva. Jeskynní medvěd asi už jen dožíval. Ve stepi se pásli
koně, zatímco jeleni, pratuři a zubři dávali přednost teplejšímu prostředí
a z našich končin se v chladné době stáhli. Mamuti a samotářsky žijící
srstnatí nosorožci hráli nepochybně značnou roli v rituálech. Skolení
obřích zvířat vyžadovalo spolupráci mužů z několika tlup a odehrávalo
se jistě jen jednou dvakrát v roce – ovšem lovci se nepřestali svým
úlovkem vychloubat. Místo velkých ústředních sídlišť se objevují
sídliště menší, zato rozprostřená na podstatně větším území.
Na říjnové číslo chystám představení kultury lovců mamutů tak, abyste
pochopili, že nejen velká zvířata byla středem pozornosti
Martin Antušák

PO ZV ÁN KA TŘE B IVA DL A
V přilehlém objektu bývalého augustiniánského
kláštera v Dolním Ročově proběhne
v pátek 27. 9. 2019 od 20 hodin
divadelní představení ochotníků z Třebichovic

ŽENY V RÁJI aneb MUŽI V HÁJI
VSTUPNÉ JE URČENO NA OBNOVU PAMÁTKY

