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DOVOLENÁ NA OÚ
A V KNIHOVNĚ

od 14. do 25. 8.

blíže uvnitř čísla
O R D I N A C E MUDr. MAZANCOVÉ

28. 8. až 8. 9.

DOVOLENÁ
Zástup MUDr. Magda Svobodová
Sokolovská 2854, Kladno-Rozdělov
Tel.: 312 268 080

Uzávěrka tohoto čísla: 7. srpna 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: L. Grundzová, 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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USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 31. 7. 2017
USNESENÍ č. 3/5VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí s vyřazením multifunkční tiskárny z majetku
obce, z účtu 028, inv. č. 243 v celkové hodnotě 14.582,90 Kč.
USNESENÍ č. 4/5VZ/2017:
ZO Třebichovice schválilo pravidla rozpočtového provizoria pro
rozpočtové hospodaření obce v kalendářním roce, pro který dosud nebyl
schválen rozpočet.
USNESENÍ č. 5/5VZ/2017:
Zastupitelstvo obce Třebichovice:
1.

2.

3.

vzalo na vědomí předkládací zprávu k opatření obecné povahy,
kterým se vydávají změny č. 4 územního plánu Třebichovice.
Návrh změn č. 4 územního plánu Třebichovice byl zpracován
a pořízen v souladu se zněním § 44 - 55 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.
ověřilo v souladu s požadavky § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., že návrh změn č. 4 územního plánu Třebichovice není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů
a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu.
vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
formou opatření obecné povahy podle § 171 - 174 zákona
č. 500/2004 Sb. opatření obecné povahy č. 1/2017, kterým se
vydávají změny č. 4 územního plánu Třebichovice. Vydání
opatření obecné povahy č. 1/2017 bude oznámeno veřejnou
vyhláškou a zveřejněno na elektronické úřední desce obce.
K nahlédnutí bude uloženo na obecním úřadě obce.

USNESENÍ č. 6/5VZ/2017:
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce
s názvem „Rekonstrukce ÚT čp. 89 Třebichovice“ s dodavatelem Aqua
Gas Therm, s.r.o., se sídlem Třebichovice 178, 273 06 Libušín, IČ:
27879356.

■ Červencové veřejné zasedání bylo svoláno zejména proto, že
završujeme poslední změny územního plánu, v pořadí 4. Tyto
změny žádným podstatným způsobem nemění původní územní
plán z roku 2008, pouze upřesňují a „dosedají“ na katastrální
mapu, tzn., že hranice pozemků jsou zřetelné a každý pozemek je
přesně vymezen, co se jeho určení týká. Všechny změny
územního plánu jsou ke stažení na webových stránkách obce,
a aby byla jednodušší orientace v nich, budou sdruženy do tzv.
právního stavu. Ten bude vyvěšen koncem srpna 2017.
■ Byla schválena smlouva o dílo na rekonstrukci topení v budově
č.p. 89. Stavbou budou nejvíce dotčeny prostory chodby před
pohostinstvím a společenský sál, který bude minimálně do konce
srpna uzavřen. Návštěvníci pohostinství však nebudou nikterak
kráceni na svých právech, mohou nadále konzumovat, práce
budou prováděny tak, aby neomezovaly provoz zařízení.
Nový nájemce pohostinství je velice vstřícný muž, což mnozí již
mohli zaznamenat při jednání s ním. Dokonce je možnost zapůjčit
si gril na dřevěné uhlí a grilovat vlastní produkty. Vyzkoušeli
jsme první společné grilování a rádi bychom poděkovali panu
Mrštinovi za milou pozornost v podobě hromady naložených
steaků.
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Ráda bych při této příležitosti požádala návštěvníky
venkovní zahrádky, kteří přijdou s pejskem, aby i zde
uklízeli po svých miláčcích…
Zároveň také děkuji kuřákům, které protikuřácký zákon
vyhnal na schody před budovu pohostinství, že se snaží
udržovat pořádek a oharky nepohazují po okolí.
Jako bonus malou vzpomínku na léta, kdy cigaretový dým
byl známkou lepší životní úrovně:
Zítra se bude kouřit všude
Počátkem padesátých let, na konci éry válečné bídy
a poválečného nedostatku, se možnost zakouřit si
dosyta kdykoliv a kdekoliv stala ukazatelem lepších
poměrů a signalizovala růst životní úrovně.
Kouřilo se všude – v soukromí i na veřejných místech.
Kouřili studenti v posluchárnách, straníci na schůzích,
lékaři na chodbách nemocnic. Specialitou padesátých
let, která neznala nebo ignorovala
nebezpečí rakoviny plic, byly
příležitostné
emise
cigaret
k významným výročím nebo k
aktuálním kulturním a politickým
událostem. V roce 1948 byly
vyrobeny cigarety pro XI. sokolský
slet; na Slovensku to byly například
v roce 1950 cigarety k IX. sjezdu
KSS…

■ Z dětského hřiště za hospodou byly odstraněny branky,
které jsme vloni instalovali do tzv. kopacího prostoru
odděleného od ostatních herních prvků plůtkem. Původní
záměr umožnit dětem provozovat zde tyto tak oblíbené
aktivity se ukázal „dosti nešťastným“. Dětské hřiště
s herními prvky pro děti do 12 let stále více navštěvují
adolescenti, pro něž však obec zakoupila pozemek za
parkem a vybavila ho herními prvky pro větší děti. A právě
tady nyní branky stojí. Myslím, že kluci nakonec přemístění
branek uvítali, mají zde větší prostor pro hru…
Vyprázdněný prostor bychom rádi zaplnili nějakou vhodnou
pokud možno klidovou aktivitou. Proto prosím rodiče dětí
o nápady a podněty, co by uvítali na dětském hřišti místo
branek. Pište, volejte, říkejte…
Závěrem připomínám, že vstup se psy je na dětské hřiště
zakázán! Ač na plotě žádná zákazová cedule nevisí, je nad
slunce jasné, že na hřišti udržujeme pořádek, neodhazujeme
odpadky, nekouříme zde, nenosíme sem alkohol ani drogy!
A
ještě
taková
drobnost: ten velký
betonový stůl je určen
pro hraní ping-pongu.
Není to lehátko, divan
či válenda – není
určen k polehávání či
k sezení na něm.

STRANA

3

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

■ Dlouhodobé sucho (nadprůměrné teploty a vláhový deficit)
a tím oslabená vitalita stromů jsou příčinou odumření stromů
v okrajové části lesa za bývalou hájenkou.
Stromy jsou napadeny hmyzími škůdci Krascem borovým
a v horních partiích stromů Lýkožroutem vrcholkovým, nebo
Lýkohubem menším. Tento hmyz svou činností způsobuje
přerušení vodivých cest ve stromech vedoucí k celkovému
odumření stromů. Napadeno je celkem 35 kusů borovice lesní.
Stromy je potřeba odstranit a odvézt na takové místo, které
nebude blízko lesního porostu obsahující borovici nebo smrk.
Vlastníci pozemků byli seznámeni s touto nemilou skutečností
a během srpna dojde ke kácení a odvozu napadených stromů.
■ V sobotu 12. srpna si připomeneme 90. výročí založení
fotbalového klubu v naší obci. Naši fotbalisté pro Vás
připravili sportovní odpoledne s večerní taneční zábavou.
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Informace
o přerušení
dodávky elektřiny
část SAKY

dne 24. 8. 2017
od 7:30 do 18:00
č.p.:/č.orient. bez ulic : 0001, 0002, 0004, 0005,
0006, 0007, 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016,
0017, 0018, 0021, 0022

část TŘEBICHOVICE

dne 29. 8. 2017
od 8:00 do 13:30

■ Ve dnech konání Anenské pouti ve Smečně vedla přes
naši obec objížďka, která byla letos i pro nákladní vozy.
Přestože komunikace ze Smečna je běžně pro těžkou nákladní
dopravu uzavřena (s výjimkou zemědělské techniky), od pátku
do soboty tudy projelo velké množství těžkých vozidel.
Omlouvám se občanům, že se nepodařilo tuto skutečnost
zvrátit, ale pro objížďku běžně užívaný úsek v Libušíně je
letos také uzavřen a nebyla jiná možnost, kudy by se vozidla
do Slaného dostala. Městu Smečnu a společnosti, která
dopravní omezení vyprojektovala, budu písemně tlumočit
nespokojenost občanů s takovým řešením a žádost, aby se
příště nákladní doprava naší obci vyhnula s tím, že letošní
souhlas obce byl poskytnut zcela výjimečně…
■ Další veřejné zasedání se uskuteční 2. 10. 2017. Jedním
z bodů programu bude schválení záměru o prodeji poslední
bytové jednotky č. 13/4 v obytné budově č.p. 13, stojící na
pozemku č. st. 224/2.
Ráda bych při této příležitosti uvedla na pravou míru
informace, které se objevily a na které jsem byla dotazována.
Prodej bytů se týká pouze domů č.p. 13 a 21, nikoli č.p. 107
(obecní vila). Zde obec nemá v plánu cokoli prodávat.
Jen připomenu, proč vlastně k prodeji bytových jednotek
dochází. Na počátku předešlého volebního období v roce 2010
byl vyjádřen ze strany nájemníků požadavek, zda by mohli
v rámci privatizace (tedy za zvýhodněných podmínek
a s přihlédnutím k trvalému užívání bytů) tyto odkoupit do
osobního vlastnictví. Byl proveden průzkum mezi nájemníky,
zdálo se, že zájem je téměř 100%... Skutečnost však ukázala,
že reálný zájem byl poloviční…
Zbylé bytové jednotky byly nabízeny za cenu v místě a čase
obvyklou a prostřednictvím výběrových řízení prodány. Zbývá
tedy poslední…
Text záměru na straně 4.
Hezký zbytek léta přeje Markéta Jehličková

č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 17,
19, 22, 23, 27, 30, 33, 37, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 55,
56, 57, 60, 61, 64, 66, 75, 76, 83, 87, 88, 90, 95, 98,
100, 102, 103, 104, 105, 125, 138, 144, 145, 146,
147, 149, 153, 165, 175, 176, 178, 450/29
Bližší informace také na:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/proobce/odstavky.html
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Zastupitelstvo obce Třebichovice rozhodlo na svém zasedání dne
27. 2. 2017 o prodeji třech bytových jednotek v domech č.p. 13 a 21.
Dvě z nich již mají nového vlastníka.

Důležité je vědět, jaká je dle nájemní smlouvy výše
nájmu, kterou může nový vlastník po stávajících
nájemnících požadovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že na bytovou jednotku č. 13/4 v čp. 13
nebyla přijata žádná nabídka, zastupitelé opětovně rozhodli
o vyvěšení záměru na prodej této poslední bytové jednotky.

Výše nájemného (za podlahovou plochu) stanovilo
Zastupitelstvo
obce
Třebichovice
usnesením
č. 11/5VZ/2015 ze dne 23. 11. 2015 takto: Nájemné pro
rok 2017 činí 38,99 Kč/m2, pro rok 2018 činí 41,92
Kč/m2, pro rok 2019 činí 45,06 Kč/m2 za 1 m2 podlahové
plochy.

Záměr včetně podmínek prodeje (výběrového řízení) bude vyvěšen až
do konce lhůty pro podávání nabídek (2. 10. 2017) na elektronické
úřední desce, kterou najdete na webových stránkách obce
(www.trebichovice.cz).
Důležité je, že na bytové jednotce vázne nájemní právo. To
znamená, že nový vlastník bytové jednotky se stane ze zákona také
pronajímatelem a převezme od Obce Třebichovice veškerá práva
a povinnosti pronajímatele. Převezme tedy i stávající nájemníky s
jejich platnými nájemními smlouvami, netřeba uzavírat smlouvy nové.

Cena za 1 m2 sklepů a lodžií je vždy poloviční, cena za
nájemné za vybavení bytu (bojlery, kotle, apod.) se odvíjí
od pořizovací ceny vybavení a je sjednávána individuálně.
Zvláštní ustanovení o nájmu jsou v občanském zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.) upravena v ustanovení § 2235 až
§ 2301.
mj

ZÁMĚR OBCE PRODAT BYTOVOU JEDNOTKU

BYTOVÁ JEDNOTKA č. 13/4

v obytné budově č.p. 13, stojící na pozemku č. st. 224/2
3+1 v 2. nadzemním podlaží, 66,56 m2
K bytové jednotce náleží:
 Spoluvlastnický podíl k pozemku č. st. 224/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 157 m2 (plocha pod bytovým domem)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 224/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8 m2 (plocha pod vodárnou)
 ideální 1/8 pozemku p.č. 1273 – ostatní plocha, o výměře 1261 m2 (plocha okolo bytových domů)
vše zapsáno na LV č. 497, 496 a 507, pro obec a k.ú. Třebichovice, u katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.

Celková minimální cena bytové jednotky včetně podílů souvisejících pozemků činí

515 030,00 Kč
ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
 Nabídky se podávají do sídla OÚ v zalepené obálce, zabezpečené proti
předčasnému otevření. Uchazeč doplní do tabulky své vlastní nabídkové ceny
za m2 bytové jednotky a pozemků včetně uvedení ceny celkové. Formulář
s tabulkou lze také stáhnout z webových stránek www.trebichovice/bytové
hospodářství, kde jsou uvedeny všechny informace.
 Na přední stranu uzavřené obálky uveďte: Výběrové řízení – Bytová jednotka
č. 13/4, Třebichovice čp. 13, NEOTEVÍRAT
 Na zadní stranu uzavřené obálky uveďte jméno, adresu a kontaktní telefon.
ODEVZDÁVÁNÍ NABÍDEK
 Nabídky lze podat nejpozději do 10.00 hod v den uzávěrky do sídla OÚ
Třebichovice. Termín uzávěrky je 2. 10. 2017.
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
 Otevírání obálek a následné vyhodnocování nabídek provádí hodnotící
komise.
 Otevírání obálek bude veřejné.
 Do výběrového řízení mohou být zařazeni pouze ti žadatelé, kteří jsou starší
18 let a nemají vůči obci a právnickým osobám, kde má obec účast, pohledávky
po lhůtě splatnosti.
VYHODNOCENÍ NABÍDEK
 Hodnotící komise vypracuje protokol, ze kterého bude zřejmé pořadí
nabídkových cen.
 Nárok na uzavření kupní smlouvy získává nejvyšší nabídka.
 V případě shody nabídkových cen získává prvenství nabídka, která byla
podána dříve.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY O PŘEVODU
VLASTNICTVÍ
K NEMOVITOSTI
(dále
jen
„smlouva“)
 Prodej BJ včetně podílů souvisejících pozemků musí
být odsouhlasen na veřejném zasedání zastupitelstva.
 Pokud ani do 30ti kalendářních dní od doručení
písemné výzvy k uzavření smlouvy nedojde k jejímu
podpisu z důvodů na straně vítězného uchazeče, nárok na
uzavření smlouvy má v pořadí druhá nejvyšší nabídka.
 Pokud nebude smlouva uzavřena s žádným
z vybraných uchazečů, může být vyhlášeno nové
výběrové řízení.
 Kupující nabude vlastnictví k převáděné nemovitosti
vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu
(katastru nemovitostí) s účinky ke dni podání návrhu na
vklad změny vlastnického práva.
 Návrh k zápisu změny vlastnického práva podá
kupující nejpozději do třech dní od podpisu smlouvy.
OSTATNÍ
 Kupující uhradí kupní cenu do 10 dnů od podpisu
smlouvy.
 Kupující uhradí náklady spojené s prodejem (zejména
vyhotovení smlouvy, vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, daň z převodu nemovitostí).
 Kupující převezme veškeré závazky související s
prodávanou nemovitostí, zejména práva a povinností
stávajícího majitele včetně toho, že bude respektovat
platnou nájemní smlouvu.
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90 let fotbalu ve Třebichovicích
Letos slavíme 90. let založení fotbalového oddílu v naší
obci. Rád bych na ty, kteří byli v počátcích, jako pánové
VOŘECHOVSKÝ, KASÍK, URBÁNEK, JAKEŠ, FRANĚK
a mnoho dalších, zavzpomínal. I dnes jsou mezi námi
pamětníci jako Toník HOKUF, pan STEHLÍK a možná
i někdo další, o kterém ani nevím.
Já jsem ve Třebichovicích zhruba 35 let. Za tu dobu
prošla naším oddílem družstva přípravky, žáků (i s mnoha
děvčaty), dorostu a mužů. Děkuji všem, kteří pro propagaci
fotbalu a reprezentaci naší obce obětovali spoustu svého
volného času. Jmenovat bych chtěl Honzu ABRHAMA,
Jardu GAŽIHO a další. Vzpomenout chci Jardu KALUŠE,
Petra FEJFARA.
Za to, že fotbal u nás stále je, děkujme mimo jiné
také Michalu a Martinovi FERENČÍKOVÝM, Martinu
JAKEŠOVI, Tomášovi STARÉMU a z těch nových hráčů
Karlu PETRÁŠKOVI. Poslední roky chod oddílu drží Petr
SVOBODA.
Za finanční podporu děkujeme Obecnímu úřadu
Třebichovice.
Do dalších let přejeme našemu oddílu mnoho úspěchů
a všem děkujeme za podporu a pomoc.
Vladimír JAVOŘÍK,
předseda Sportovního klubu Třebichovice, z.s.

Jeden z nejstarších fotbalových snímků potvrzuje,
že fotbal u nás má hluboké kořeny – původní fotbalové hřiště bychom
dnes už marně hledali. Na jeho místě vyrostly domy (Šénovi, Jakeš).
Fotbalové hřiště tak, jak jej známe dnes, se začalo budovat
v polovině 50. let minulého století.
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 První řada zprava: Zdeněk PONCAR, Jaroslav URBÁNEK, Jaroslav KALUŠ, Ján FERENČÍK, Petr PAZDERA, Karel HANUŠ
 Druhá řada zprava: Jaroslav PÁNEK, Josef NOVÁK, René ČURDA, Jaroslav JANKŮ, Jan ABRHÁM, Alexander POLIAK, Jiří FRANĚK
 Spodní řada zprava: Josef KOCAN, Antonín HOKUF, Vladimír HOKUF

SK Třebichovice, z.s.
Sezóna 2016 – 2017 se nesla ve znamení stabilizace oddílu a sehrání se. To se vcelku daří, čehož jsou důkazem i výsledky v předešlé
sezóně.
Pro následující sezónu už máme ale i vyšší cíle, které ale nebude lehké dosáhnout. Sezóna začíná 27. srpna 2017 od 17:00 na
domácím hřišti s oddílem Dubí „B“. Následné pokračování viz následující tabulka:
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
13.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Datum
27.08.2017
02.09.2017
10.09.2017
17.09.2017
24.09.2017
28.09.2017
01.10.2017
08.10.2017
15.10.2017
22.10.2017
29.10.2017
05.11.2017
12.11.2017

Den
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Čtvrtek
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

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

Podzim 2017
Domácí
Třebichovice
Kačice
Třebichovice
Třebichovice
Neuměřice "B"
Velké Přítočno "B"
Třebichovice
Vinařice "B"
Třebichovice
Pchery
Třebichovice
Pozdeň "B"
Třebichovice

Hosté
Poznámka
Dubí "B"
Třebichovice
Pletený Újezd
Kamenné Žehrovice "B"
Třebichovice
Třebichovice
předehrávka
Zichovec
Třebichovice
Zákolany
Třebichovice
Družec "B"
Třebichovice
Zlonice "B"

Ale než toto vše začne, čekají nás ještě dva přípravné přátelské zápasy. První se odehrál tuto sobotu 5. 8. 2017 od 17:00 na našem
hřišti a druhý se uskuteční 19. 8. 2017 od 17:00 taktéž na našem hřišti.

Ale co je nejdůležitější pro náš oddíl toto léto, je oslava 90. výročí založení fotbalového oddílu ve Třebichovicích,
na které Vás tímto srdečně zvu. Je zbytečné se rozepisovat, co vše tam bude, když si to můžete přečíst na plakátech,
ale co tam není, je pozvánka pro bývalé i příležitostné fotbalisty na to, aby hráli za oddíl „Výběr Případov“.
Soupiska pro tento oddíl je v Obecní hospůdce Případov. Tak se hlaste, zahrajete si s holkami… 
Při příležitosti oslav jsme si nechali navrhnout nové logo a vlaječky s ním, které budou k mání na oslavě na hřišti.
A jako obvykle – přijďte nás od podzimu opět podpořit… 

Petr Svoboda
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Integrace Kladenska od 26. 8. 2017
K termínu 26. 8. 2017 se připravuje významné rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti
Kladenska. Na jednu jízdenku tak bude možné cestovat nejen pražskou MHD a vlakem, ale také všemi
autobusovými linkami mezi Prahou a Kladnem, Kladnem a Slaným, celou MHD v Kladně i dalšími doplňkovými
regionálními spoji. Linky mezi Prahou a Slaným, jakožto i další linky v této oblasti, budou integrovány v dalších
etapách v průběhu roku 2018.
Díky Tarifu Pražské integrované dopravy lidé výrazně ušetří zejména při pravidelném dojíždění mezi Kladnem
a Prahou. Navíc ušetří za pražský úsek, pokud již vlastní předplatní jízdenku pro Prahu. S jízdenkami PID bude také
možné přestupovat na kladenskou MHD bez dalšího doplácení. Při cestách mezi Prahou a Kladnem bude platit
jízdenka PID ve všech autobusových linkách i na železnici. Už nebude záležet, s jakým dopravcem jedete.
V systému PID budou nově zahrnuty veškeré autobusové linky mezi
Prahou a Kladnem. Na páteřní polorychlíkovou linku 300 mezi
Nádražím Veleslavín a Kladnem přes Buštěhrad budou nově
nasazeny kapacitní kloubové autobusy.
Nejrychlejší spojení mezi Prahou a Kladnem zajistí rychlíkové liny 330
a 399, které budou také ukončeny na Nádraží Veleslavín.
A z Veleslavína pojede i zastávková linka 322, která také jako náhrada
stávající linky A22 obslouží všechny obce na trase mezi Prahou
a Kladnem (Kněževes, Středokluky, Makotřasy, Lidice, Buštěhrad
a Hřebeč) včetně zajíždění na ruzyňské letiště. Ze Zličína pojede do
Kladna linka 324 nahrazující stávající linku A24.
Doplňkové alternativní spojení do Prahy zajistí prodloužená linka 350,
která pojede přes Okoř a Roztoky na Vítězné náměstí. Přímé spojení
se Zličínem nabídne také linka 626 vedená přes Hřebeč nebo Přítočno
do Jenče, kde bude přímo propojena s linkou 306 na Zličín.
V Kladně budou linky 300, 324 a 399 vedeny až do Rozdělova, linka
330 pojede do Švermova a vybranými spoji dokonce až do Smečna,
linka 322 bude ukončena na Autobusovém nádraží. Linky 324 a 399
pojedou zadem přes kročehlavské sídliště, linka 330 zas obslouží
oblast starých Kročehlav. Přes Sítnou pojede většina pražských linek
(300, 322, 324 a 399). Prodloužená linka 350 bude ukončena hned na
okraji kročehlavského sídliště u obchodního centra OAZA, linka 626
z Jenče, propojená s linkou 306 ze Zličína pojede přes centrum na
Autobusové nádraží.
MHD Kladno
Jízdenky PID budou nově platit také na všech linkách kladenské MHD.
Současně s integrací budou tyto linky přečíslovány, pro snadnou
zapamatovatelnost jim až na výjimky zůstane stejná koncová číslice.
Například linka 1 bude nově označena jako 601 atd. Většina tras
stávajících linek MHD se však nemění. Stávající linka 7 (nově 607)
bude doplněna o spoje do Třebichovic a o víkendu už nepojede na
Havlíčkovo náměstí (tyto spoje nahradí linka 602). Linka 17 (nově 617)
bude doplněna o spoje linek A36 a A47 do Slaného a Mělníka.
Kladno – Slaný
Páteřní spojnicí mezi Kladnem a Slaným zůstává původní linka MHD
Kladno č. 9, nově pod číslem 609, která vede přes Vinařice
a Třebichovice a v Kladně jede až do Kročehlav. Další základní linkou
mezi Kladnem a Slaným bude 612, nahrazující dnešní linku A12
vedenou přes Pchery a Knovíz. Tu doplní ještě linka 622 zajíždějící
také do Zvoleněvsi a Žižic. Obě linky pojedou v Kladně z Náměstí
Svobody. Přes Smečno pojede do Slaného linka 608 začínající na
Autobusovém nádraží a vedená přes Rozdělov. Tu do Smečna doplní
také linky 330 a 607 přes Libušín. Doplňkové spojení mezi Kladnem
a Slaným nabídne linka 617 vyjíždějící od kladenského vlakového
nádraží přes Vinařice, Libušín a Smečno s pokračováním do Velvar
a Mělníka.

Za kolik cestovat mezi Prahou a Kladnem
Město Kladno bude zařazeno v tarifním pásmu 3. Pro cestu mezi
Prahou a Kladnem tedy bude potřeba čtyřpásmová jízdenka za 32 Kč
(bez přestupu na pražskou MHD, projetá pásma 3+2+1+B), pro cestu
včetně pražské MHD bude potřeba sedmipásmová jízdenka za 54 Kč
(projetá pásma 3+2+1+B+0+dvojpásmo P). Majitelům předplatní
jízdenky pro Prahu postačí třípásmový lístek za 24 Kč (pásma
3+2+1). Pravidelní cestující, kteří díky tarifu PID ušetří nejvíce, budou
pro cestu mezi Prahou a Kladnem potřebovat třípásmový doplňkový
kupon pro pásma 3+2+1 (měsíční za 700 Kč nebo čtvrtletní za 1800
Kč) + kupon pro Prahu (nejvýhodnější za 3650 Kč na rok). Ti, kteří
pouze dojíždějí autobusem z Kladna do Prahy a dále už nepřestupují
na MHD, si budou moci zakoupit čtyřpásmový kupon pro pásma
3+2+1+0 (920 Kč na měsíc a nebo 2400 Kč na čtvrtletí).
Za kolik cestovat po Kladně (MHD)
I když bude na všech linkách PID na území města Kladna uznáván
také stávající tarif MHD (dočasně kromě linek 608, 621 a 622
dopravce ČSAD Slaný), bude možné použít nově i jízdenky PID, a to
následovně. Nejlevnější jízdenka PID pro jednotlivou jízdu bude
v rámci Kladna za 18 Kč (přestupní na 30 minut) a nejlevnější
předplatní kupon pro pravidelné cestování bude dvoupásmový (za 460
Kč na měsíc nebo 1200 Kč na čtvrtletí). Cestující, kteří jezdí mezi
Prahou a Kladnem, budou moci přestupovat na MHD Kladno bez
dalšího doplácení, a to jak s jízdenkou pro jednotlivou jízdu
(v minimální ceně 18 Kč a s odpovídající časovou platností), tak
i s předplatním kuponem (minimálně dvoupásmovým). Okolí Kladna se
bude nacházet buď v pásmu 2 nebo 4. Pro cesty i do okolí Kladna do
30 minut od nástupu tak bude stačit jízdenka za 18 Kč s možností
přestupů a samozřejmě také dvoupásmový předplatní kupon (buď pro
pásmo 2+3 nebo 3+4). Stávající Tarif MHD Kladno bude platit na
všech linkách PID v rámci území města Kladna (dočasně kromě linek
608, 621 a 622 dopravce ČSAD Slaný) včetně dosavadních slev.
Výjimkou je zlevněné jízdné za 1 Kč (resp. rodičovské za 4 Kč), které
nebude platit na linkách číselné řady 3xx (300-399).
Za kolik cestovat mezi Kladnem a Slaným
Kladno bude zařazeno do tarifního pásma 3, okolí Kladna směrem na
Slaný včetně města Slaný do pásma 4. V praxi to znamená, že
cestujícím mezi Kladnem a Slaným postačí dvoupásmová jízdenka pro
jednotlivou jízdu za 18 Kč, pokud nebude cesta trvat déle než 30
minut. Pokud ano (týká se části cest mezi Kladnem a Slaným i do
některých vzdálenějších obcí), budou potřebovat jízdenku za 24 Kč,
jejíž časová platnost je 60 minut. Pravidelní cestující mezi Kladnem
a Slaným budou potřebovat pouze dvoupásmový kupon (za 460 Kč na
měsíc nebo 1200 Kč na čtvrtletí). Ti, kteří budou z okolních obcí mezi
Kladnem a Slaným nebo ze Slaného pokračovat třeba do Prahy, si
zakoupí jízdenku nebo předplatní kupon podle potřebného počtu
tarifních pásem.
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Například pro cestu z Libušína, Vinařic či Smečna do Prahy (vše
v pásmu 4) postačí pětipásmová jízdenka za 40 Kč (pásma
4+3+2+1+B), pokud však mají předplatní kupon pro Prahu, zaplatí
pouze 32 Kč (pásma 4+3+2+1). Lidé, kteří do Prahy cestují pravidelně,
si pro tyto trasy pořídí čtyřpásmový kupon (920 Kč na měsíc nebo 2400
Kč na čtvrtletí) a také kupon pro Prahu (nejvýhodnější za 3650 Kč na
rok).
Kde zakoupit jízdenky PID pro jednotlivou jízdu
Papírové jízdenky PID je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů
na všech linkách PID, dále v Praze na prodejních místech Dopravního
podniku hl. m. Prahy a na dalších vybraných místech (trafiky). Plný
sortiment jízdenek PID nabízí také jízdenkové automaty PID.
Kde zakoupit předplatné jízdné PID
Pro možnost využít předplatné jízdné je potřeba mít vystavenu Průkazku
PID. Tu lze zařídit na počkání v Praze na prodejních místech
Dopravního podniku hl. m. Prahy a ode dne vyhlášení (cca druhá
polovina srpna 2017) také na těchto prodejních místech dopravce ČSAD
MHD Kladno:
 Autobusové nádraží, Dukelských Hrdinů 1639, Kladno 272 01
 Náměstí Svobody, Náměstí Svobody 1895, Kladno 272 01
Časové jízdenky (kupóny) k průkazce PID lze pak zakoupit na
prodejních místech v metru a výše uvedených prodejních místech
dopravce ČSAD MHD Kladno. Vydávají se též na pokladnách ČD např.
ve stanicích Kladno, Kladno město nebo Slaný.
Informace pro stávající držitele předplatných časových jízdenek
SID
Cestující, kteří využívají na stávajících linkách Středočeské integrované
dopravy předplatní kupony nahrané na čipové kartě dopravce ČSAD
MHD Kladno, již nebudou moci tyto kupony na nově integrovaných
linkách PID využít. Nevyčerpaná finanční částka jim však bude na
požádání vrácena u vydavatele karty (dopravce ČSAD MHD Kladno) na
obvyklých prodejních místech dopravce. Cestující, kteří používají pro
placení jízdného elektronickou peněženku, jí budou moci využívat i
nadále pro nákup jízdenek PID u dopravce ČSAD MHD Kladno.
Nové názvy zastávek ve Třebichovicích
►Třebichovice
►Třebichovice, U kapličky
►Třebichovice, U hřbitova

Jak se chovat na autobusových zastávkách na znamení?
Chci nastupovat:
Zaujmu na nástupišti takové místo, abych mohl být řidičem
včas spatřen (nemusím na přijíždějící autobus či tramvaj mávat),
řidič musí zastavit i pokud již v zastávce zastavilo jiné vozidlo
veřejné dopravy a cestující by mohl být přehlédnut.
Chci vystupovat:
Stisknu tlačítko „znamení k řidiči“ (obvykle umístěné na
přidržovacích tyčích) nebo poptávkové tlačítko dveří dostatečně
včas, aby řidič stihl bezpečně zastavit (před každou zastávkou „na
znamení“ na ni upozorňuje akustický hlásič, v případě, že hlášení
zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je povinen řidič zastavit v
takové zastávce vždy).
Senioři 70+ ZDARMA
Senioři od 70 let jezdí po Praze i Regionu zdarma.
K prokázání věku stačí občanský průkaz členské země Evropské
unie, platný pas, nebo povolení k pobytu. Sleva se nevztahuje na
vlakové linky.

Nové spoje přes Třebichovice

609

Kladno, OAZA – Kladno, aut. nádr. – Vinařice –
Třebichovice – Slaný, aut. nádr. – Slaný, Arbesova

608

Kladno, aut. nádr. – Smečno – Třebichovice –
Slaný, aut. nádr. – Slaný, Arbesova

607

Kladno, aut. nádr. – Kladno, Central – Kladno,
U nemocnice – Kladno, Rozdělov – Libušín –
(Smečno) – Třebichovice, U Kapličky

Náhrada za linku MHD Kladno č. 9.
Náhrada za linky 220061, 220062.
Tzv. školní autobus spojující obec se Smečnem, (dále pak Kladno či
Slaný).
Náhrada za linku MHD Kladno č. 7. NOVĚ se zajížděním do Třebichovic.
Spoj, který Vás dopraví do Libušína, do kladenské nemocnice, do Centrálu,
apod.

Jízdní řády jsou také ke stažení přes webové stránky obce klikem na ikonu
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ROK MYSLIVCŮV
V červenci se již začínají ozývat a to hlavně ve večerních
hodinách výstřely, které se mnohdy rozléhají po celé vsi a
okolí. Nejsou to výstřely ohňostrojů, to nám jen opět po
krátké přestávce začala nová lovecká sezóna.

Na čekanou za srncem
Je teplý letní podvečer, slunce
se pomalu začíná ukládat ke
spánku a zářivý úplněk
nedočkavě hodlá vystřídat stráž
na nebi.
V malé myslivně na kraji lesa
kukačka hlásí celou. Starý
myslivec, jehož tvář zdobí
polodlouhý
vous,
opouští
pohodlné křesílko a obléká
zelenou větrovku, na hlavu
pokládá klobouček se sojčím peříčkem, na rameno navléká svou starou
dobrou pušku a skoro neslyšným krokem se vydává do nedalekého boru.
Cestičkou, která je lemována borůvčím, se vydává k malému lesnímu
palouku, u něhož je již dlouhá léta pařízek na zdlouhavé noční
vysedávání při čekané.

ČERVENEC/SRPEN
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ČERVENEC, SRPEN
Srnec obecný je lovnou zvěří
V naší honitbě je výskyt této spárkaté zvěře velmi hojný. Je to dáno
především typem honitby. Samotná Vinařická hora, tedy hustý
porost a křoviny v ní tvoří perfektní podmínky pro život, úkryt a
především pro odchov mláďat. Také hojnost potravy je široká. Je
známo, že Vinařická hora je plná blahodárných bylin, kterými se
živí nejen tato zvěř, ale i další býložraví obyvatelé. Přilehlé
polnosti, tedy plodiny na nich, jsou také součástí jejich jídelníčku.
"Svatá Anna žito žala"
V období žní, což je právě příznačné této době, ubývá potravy na
polích, proto nejvyšší čas začít s příkrmem. Také sůl nesmí chybět,
příp. také různé medicinální lizy obohacené o různé stopové prvky.

Nastupuje srnčí říje

Na lesním paloučku, který je provoněný lesními bylinami, má lesní zvěř
ve zvyku se pást. I starý myslivec toto místo rád navštěvuje. Mezi
místními myslivci se totiž traduje pověra, že je toto místo na lov
obzvláště úrodné, právě díky štědrosti jejich patrona lovu svatého
Huberta.
Když slunce pomalu zapadá za obzorem a paprsky ještě na malou chvíli
oslní myslivcův zrak, z houští se začínají ozývat zvuky praskajících
větviček. Myslivec zpozorní a jeho pohled míří do míst, odkud zvuky
přicházejí. V naprosté tichosti uchopí svou starou dobrou pušku.
Napjatý a plný očekávaní hledí muškou směrem k houštinám.
V tom se z tajemných houštin najednou vynoří nějaká zvěř. Myslivec v
šeru zaostří zrak a v tom mu obočí zklamáním poklesne a v tichosti
pokládá pušku přes nohy. Místo očekávaného pravidelného šesteráka
opustil svou noru jezevec, který se vydal za potravou. Funící jezevec po
chvíli zmizí v zeleném lučním porostu a náhle se nadobro ztrácí v
temném lese. Rázem nastupuje tma, avšak stříbrný měsíc shora osvětluje
zelený palouk. V dáli je najednou za doprovodu cvrččího koncertu slyšet
první soví zahoukání, které je čím dál tím častější.
Náhlé šustění trávy umlčelo i samotné cvrčky. Myslivcovo předešlé
zklamání střídá naděje. Rovná svá shrbená záda a pozorně sleduje místa,
odkud šum přichází. Měsíční svit rýsuje siluetu krásného rostlého srnce.
Pravidelného šesteráka. Myslivec srnce chvíli sleduje a vyčkává
příležitosti, jakmile se zvěř přiblíží na lepší vzdálenost. Náhle se do
hlavní role dění dostává myslivcova puška. V tom nastává dlouho
očekávaný okamžik, tichou nocí rázem sviští kule, která ukončuje srncův
život.
Myslivec v duchu poděkuje Hubertovi za úspěšný lov. Zvedá se ze svého
pařízku, rozhlíží se okolo sebe a po paměti přichází k blízké borovici, ze
které ulamuje malou větévku. Pomalým krokem se přibližuje teplou letní
nocí do míst, kde se ještě před chvílí srnec pásl. S pokorou se sklání nad
zhasnutou zvěří a do svíráku vkládá poslední hryz, větévku borovice.
Vzdává tak svému úlovku hold.

Léto se dostává na svůj vrchol a s teplými dny přichází i srnčí říje.
Přibývá na intenzitě pohybu zvěře. Až s podivem sledovat rytířské
chování srnců vůči srnám a neúprosné pronásledování rivalů. To
vše v pozadí horkých letních dní, čistou modrou oblohou a vůní
čerstvě posekané otavy. Toť okamžiky, které příroda sama
nachystala.

Smrt pod koly aut
Je tomu tak každý rok, bohužel. Zvěř je zvyklá přebíhat a my lidé
používáme ke své pohodlné přepravě auta a někteří rychlostí
opravdu nešetří.
Jen za poslední dva měsíce byly odklizeny ze škarp silnic tři kusy
srnčí zvěře, ve všech případech se jednalo o samice. Škoda dobrého
potencionálního chovného materiálu.
Jedna ze srn byla dokonce sražena přímo v obci u parku. O to
smutnější bylo zjištění, že tato srna měla dle ocucaných struků
odložené mládě. Život mláděte je již pravděpodobně také zpečetěn.
Krásný zbytek letních dní
přeje HS Vinařice a Lenka Grundzová
☺☺☺
Pozn. redakce: dle posledních zpráv očitých svědků je srneček živ
a zdráv, za nocí bývá viděn ve společnosti nedaleko bydlící
kobylky… (mj)
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Žezlu říkalo se u nás za dávných časů hól (= hůl).
A jak píší kroniky, třeba pražský purkrabí vykonával právo
nad vší zemí, držíc v ruce „hůl moci královské“. Ale nejen
panovníci a hodnostáři na znamení své moci užívali
jakéhosi odznaku, žezlu podobného, jenž různými jmény
v různých končinách naší země byl nazýván (palice, právo,
ruka…).
Ze starých filmů připomíná se obraz polních maršálků,
jejich odznakem moci byla hole třapcem zdobená.
A ten třapec našli bychom i na šavlích a je jistě zbytkem
a upomínkou na bývalou „hůl moci vojenské“.
Před rokem 1848 hůl moci, zvanou „právo“, mívali též
představitelé obcí a osad totiž rychtáři a fojti. Rychtář
obec spravoval, fojt byl zástupcem vrchnosti, které obec
náležela. Fojt volal na robotu, vykazoval odvedenou práci,
… rychtář míval obyčejně šenk (= hospodu), k ruce měl
konšely (= radní). U něho se konávaly obecní schůze, či
hromady, urovnávaly se menší spory mezi občany, ty
větší rozsuzovala vrchnost. Někdy byl rychtář i fojtem.
Odznakem moci rychtářovi bylo „právo“. Byla to krátká, asi
½ metru dlouhá dřevěná palička, železnými kroužky
pobitá, hlavičkou ukončená. Někdy zas to byla hůl
spletená z býčích žil a pobitá mosaznými knoflíčky. Na
jednom konci měla kožené „oko“, aby se mohla zavěsit na
ruku.
V některých obcích používal rychtář práva k hromadám.
Poslal právo s rozkazem svému nejbližšímu radnímu, ten
poslal jej druhému a tak to šlo dále až k poslednímu, jenž
právo odevzdal rychtáři.
Strhl-li se kde na vsi křik, rvačka, přišel rychtář s právem a
– hned bylo ticho. Právo bývalo zhusta upotřebeno nejen
jako moci viditelné, ale i citelné!
Propůjčil-li kdy rychtář právo někomu, bylo to, jakoby se
své moci vzdával. Tak třeba o masopustě, aby rychtář
nemusel býti přítomen v hospodě a veselou chasu držeti
na uzdě, dával právo nejpořádnějšímu chasníkovi –
stárkovi, čímž se tento zavazoval, že bude dbáti pořádku.

HISTORIE JE UČITELKOU ŽIVOTA. LIDÉ JSOU ALE NEPOUČITELNÍ.

Pokud paměť lidská sahá, představovali si lidé svého
císaře nebo krále s korunou na hlavě a žezlem v ruce.
Koruna byla znakem moudrosti, žezlo znakem jeho moci.
A zdá se, že žezlo mělo vždy význam důležitější…

obsahuje
dva svícny,
rychtářské žezlo
a ruku moci
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Rychtářské právo

Rychtářské právo
naší obce ►

ČERVENEC/SRPEN

ČERVENEC
Červenec je měsícem zatím nepozorovatelného obratu přírody
po Slunovratu, je měsícem, kdy příroda svým teplem dává dar
první velké úrody.
Český název měsíce lahodí spojením slova a činu, když ona
červencová úroda divoké přírody je převážně červená.
Červenec je měsícem bobulového ovoce.
Koláč z bobulového ovoce byl u Keltů rituálním pokrmem,
bylo nutné zvát přátele a dělit se s nimi o něj.
Tak jako extrémně nízké teploty řada živočichů vyřeší zimním
spánkem, i extrémně vysoké teploty řeší řada živočichů
spánkem - letní hibernací.
Nejde ani tak o záležitost české přírody, ale pro zajímavost o
tomto jevu napíšu pár slov. Takto si „užívají“ hlemýždi,
někteří plazi, někteří křečci, ryby bahníci. Některé žáby si poté,
co z řek zmizí voda, vytvoří v měkkém bahně slizový kokon,
v němž hluboce spí do doby, než se voda vrátí. Želva paprsčitá,
která žije na Madagaskaru, si v období horka a sucha vyhloubí
hlubokou díru, do níž zaleze a spí do té doby, než začne opět
pršet.
Bioenergetická rada pro červenec je velmi jednoduchá,
nesnažte se v červenci dohnat všechny zážitky za celý rok, to
jste si měli vzpomenout dřív.
Ne až tak, že byste museli celý červenec úplně prospat, ale
dávejte na sebe pozor!

SRPEN
Srpen je měsíc s velkou bioenergetickou dynamikou, kdy
začátek měsíce je odlišný od konce měsíce. Začátek měsíce
patří vedru, suchu, žluté barvě sklízeného obilí, medu, zeschlé
trávy a třeba žlutých špendlíků…
Obilné žně se pro člověka staly hlavní událostí roku
Neolitickou revolucí, řádově deset tisíc let před naším
letopočtem. Obilné zrno se stalo základní potravinou.
Jelikož v té době v základu duchovního a duševního života
člověka stály mýty a rituály, v létě se prováděly rituály obilné.
Keltové vždy nechávali poslední snop, věřilo se, že v něm sídlí
„Obilná matka“, snop se umístil v kuchyni, později se mísil
s příští setbou, nebo zaorával do země jako dar Bohyni Země.
Ze zdravotního bioenergetického hlediska je v prvním období
srpna nejvíce zatížen termoregulační systém organismu.
V druhém období srpna tuto smutnou štafetu přebírají slinivka
se slezinou, je tam jistá spojitost s depresemi prázdných strnišť
ve smyslu „a je po všem“.
Naštěstí je naše příroda k člověku štědrá, a „suchou smrt“
vzápětí nahrazuje návrat vody a ruka v ruce s ní zelené barvy
do krajiny.
Zatímco za sucha a žáru prvního období srpna by člověk měl
svůj jídelníček založit z větší části na pouhých nápojích, co tak
zkusit ve druhém období měsíce dar přírody z kombinace tepla
a vlhka – houby?
Ať vám bohatství vaší srpnové sklizně vydrží co nejdéle, ať již
sklízíte cokoliv.
Martin Antušák

INZERCE:

■■■ Hledám šikovnou a spolehlivou paní na
mj
Zdroj: článek novinový,
autor Jul. Šobr
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