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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

1. 12. od 15:30 na sále
JAK PŘEDAT DÁRKY?
Zabalené, jmenovkou označené balíčky
VČETNĚ UVEDENÍ VĚKU DÍTĚTE
budeme letos nosit
v pátek 30. 11. od 18 do 20 nebo
v sobotu 1. 12. od 10 do 11 na malý salónek OÚ.
Nejdříve budou rozdány balíčky těm nejmenším dětem,
ti starší přijdou na řadu později.
Balíčky odevzdané před nadílkou budou předány jako poslední.

Sál otevřen od 15:00, v 15:30 začínáme!

Uzávěrka tohoto čísla: 23. listopadu 2018
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:

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

1. 12. od 20:00 na sále
se skupinou TANCOVAČKA
Vstupné 80 Kč

M. Jehličková (mj)
P. Svoboda, I. Komárková, M. Antušák, K. Pečená

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

LISTOPAD 2018

USNESENÍ Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 12. 11. 2018
US NE S E NÍ č . 3 / 9 V Z / 2 0 1 8 :

USNESENÍ Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 5. 11. 2018
US NE S E N Í č . 3 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice schválilo zvolení dvou místostarostů.
US NE S E N Í č . 4 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
US NE S E N Í č . 5 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice volí starostkou obce Třebichovice paní Markétu
Jehličkovou.
US NE S E N Í č . 6 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice volí prvním místostarostou obce Třebichovice Milana
Petriščáka, druhým místostarostou obce Třebichovice Petra Svobodu.
ZO Třebichovice určuje prvního místostarostu k zastupování starosty
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává
funkci; v případě nepřítomnosti prvního místostarosty zastupuje
starostu druhý místostarosta.
US NE S E N Í č . 7 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
US NE S E N Í č . 8 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice volí předsedou finančního výboru Renatu Matějovskou.
US NE S E N Í č . 9 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice volí předsedou kontrolního výboru Michaelu Fejfarovou.
US NE S E N Í č . 1 0 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice volí členy finančního výboru: Davida Květoně a Jana Loudu.
US NE S E N Í č . 1 1 / U V Z / 2 0 1 8 :

Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v příjmech i výdajích v závazných ukazatelích do výše 500.000
Kč. Starostka o provedení těchto rozpočtových opatřeních informuje
zastupitelstvo na nejbližším zasedání ZO.
US NE S E NÍ č . 4 / 9 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým návrhem
dokumentu
ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
ZASTUPITELSTVA
A OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE pro volební období 2018 –
2022.
US NE S E NÍ č . 5 / 9 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice souhlasí s vyřazením nefunkčního zabezpečení kanceláří
OÚ z majetku obce vedeného na účtu 028 v hodnotě 28.803,60 pod
inventárním číslem 91.
US NE S E NÍ č . 6 / 9 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice souhlasí se řazením zabezpečení kanceláří OÚ
v pořizovací hodnotě 28.459,- Kč pod inventárním číslem 923
a zabezpečení pohostinství v pořizovací hodnotě 17.511,- Kč pod
inventárním číslem 924.
US NE S E NÍ č . 7 / 9 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice se usneslo vyřadit glukometr One Touch v pořizovací
ceně 5.000,- Kč z majetku obce vedeného na účtu 028, inventární číslo
102.
US NE S E NÍ č . 8 / 9 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice se usneslo vyřadit 2 ks mobilních telefonů SAMSUNG
GALAXY z majetku obce vedených na účtu 028 v pořizovací ceně 3.190,Kč za každý telefon. (Celkem vyřadit dva telefony v pořizovací ceně 6.380,Kč).
US NE S E NÍ č . 9 / 9 V Z / 2 0 1 8 :

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
finanční výbor na rok 2019.

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 791/8,
druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 7 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 za 245 Kč, panu M. Weedon. Náklady
spojené s prodejem a převodem pozemků nese kupující.

US NE S E N Í č . 1 3 / U V Z / 2 0 1 8 :

US NE S E NÍ č . 1 0 / 9 V Z / 2 0 1 8 :

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
kontrolní výbor na rok 2019.

ZO Třebichovice se se usneslo souhlasit s ustanovením inventarizační
komise ve složení: předsedkyně – Michaela Fejfarová, členové David
Květoň a Renata Matějovská. Předsedkyně a členové inventarizační
komise provedou inventarizaci majetku a závazků dle plánu inventur
vydaného starostkou obce. Inventarizace majetku a závazků proběhne od
1. 12. 2018 do 21. 1. 2019 se stavem zjišťování k 31. 12. 2018.

ZO Třebichovice volí členy kontrolního výboru: Martina Fuku a Jana Vosyku.
US NE S E N Í č . 1 2 / U V Z / 2 0 1 8 :

US NE S E N Í č . 1 4 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice projednalo a schválilo měsíční odměny za výkon funkce
členů zastupitelstva v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017, o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění a v souladu
s ustanovením § 72 zákona o obcích takto: JEHLIČKOVÁ Markéta, starostka:
24 593 Kč; PETRIŠČÁK Milan, 1. místostarosta: 11 000 Kč; SVOBODA Petr,
2. místostarosta: 11 000 Kč; FEJFAROVÁ Michaela, předseda kontrolního
výboru: 2 459 Kč; MATĚJOVSKÁ Renata, předseda finančního výboru: 2 459
Kč; FUKA Martin, člen výboru: 2 049 Kč; KVĚTOŇ David, člen výboru: 2 049
Kč; LOUDA Jan, člen výboru: 2 049 Kč; VOSYKA Jan, člen výboru: 2 049 Kč.
Nárok na měsíční odměnu vzniká jednotlivým členům zastupitelstva ode dne
5. 11. 2018 včetně.
US NE S E N Í č . 1 5 / U V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice stanovuje následující podmínky a výši paušální částky,
která bude poskytována z rozpočtu obce jako náhrada výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří
nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.
Výše paušální částky: 200 Kč za každou započatou hodinu; Maximální
rozsah náhrady: 8 hodin denně; Období poskytování náhrady: 6. 11. 2018 –
31. 12. 2019. Odvody na pojištění a zdanění jsou na straně příjemce.

US NE S E NÍ č . 1 1 / 9 V Z / 2 0 1 8 :
ZO Třebichovice schvaluje dodatek č. 2 na stavbu s názvem
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Třebichovice“ řešící snížení ceny
a ukládá starostce, aby jménem obce uzavřela dodatek se zhotovitelem
společností Froněk, spol. s r.o., IČO 47534630.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO OBČANY
Pokud obec odebírá NEBEZPEČNÝ ODPAD, je
vždy na letácích uvedeno, o jaký odpad se jedná.
V žádném případě to není lepenka ze stavby (IPA),
azbestové desky, apod. Toto vše je stavební
odpad, který si občan likviduje SÁM!!!!
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Vážení občané,
děkujeme těm, kteří přišli na ustavující zasedání nového zastupitelstva,
aby se na vlastní oči přesvědčili, kdo bude v následujících 4 letech
obec řídit. Je nás devět a vám ostatním, kteří jste se spokojili
s písemnou zprávou, dovolte malou rekapitulaci:

▼▼▼▼▼▼▼▼

Od 19. 11. do 28. 11. 2018 probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
v hotovosti v sídle OÚ

Markéta JEHLIČKOVÁ 724 862 549
starostka@trebichovice.cz
starostka
Milan PETRIŠČÁK
1. místostarosta

777 755 555
petriscak@trebichovice.cz

Petr SVOBODA
2. místostarosta

602 228 788
svoboda@trebichovice.cz
Ing. Michaela Fejfarová, předsedkyně
fejfarova@trebichovice.cz

Kontrolní výbor

Martin Fuka, fuka@trebichovice.cz
Jan Vosyka, vosyka@trebichovice.cz
Mgr. Renata Matějovská, předsedkyně
matejovska@trebichovice.cz

Finanční výbor

David Květoň, kveton@trebichovice.cz
Jan Louda, louda@trebichovice.cz

Pro volební období 2018 – 2022 nejsou zřizovány žádné komise, jak
tomu bylo v minulých letech. Veškerá činnost těchto poradních orgánů
je převedena do kompetencí nově zvolených dvou místostarostů.
Na posledním veřejném zasedání (12. 11. 2018) byla také
odsouhlasena struktura obecního úřadu a z ní vyplývá mimo jiné
následující:
Koordinace a organizace v oblasti volnočasových aktivit vyjma
sportu bude v kompetenci 1. místostarosty, který připraví plán akcí
včetně rozpočtu na každý rok. Na něj se mohou občané obracet se
svými náměty. Jedná se o jakékoli volnočasové aktivity, které
přispějí pro pocit sounáležitosti místní komunity.
Návrh akcí pro rok 2019 předloží do příštího zasedání pan Milan
Petriščák. Všechny podněty směřujte, prosím, přímo na
petriscak@trebichovice.cz

Garantem
pro
sportovní
volnočasové
aktivity
bude
2. místostarosta, v jehož gesci bude vytvoření plánu rozvoje sportu
v obci, včetně návrhů na výstavbu, rekonstrukci, udržovaní
a provozovaní sportovních zařízení, včetně návrhů na zabezpečení
finanční (přímé i nepřímé) podpory sportu z obecního rozpočtu.
Nezapomene na hřiště pro míčové hry!
Návrh Plánu rozvoje sportu pro volební období 2018 – 2022
předloží do příštího zasedání pan Petr Svoboda. Všechny podněty
směřujte, prosím, přímo na svoboda@trebichovice.cz
Do spolupráce se může zapojit kdokoli, tedy i VY! Dveře jsou otevřeny
všem, a to nejen ty vchodové.
Popřejme našim zastupitelům hodně sil, dobrý a profesionální kolektiv,
přízeň občanů, mnoho úspěchů v realizaci záměrů a projektů. K tomu
všemu dobré a vlídné zázemí rodinné, přízeň přátel a známých, radost
z dobře vykonané práce.
S Vámi, občany, se těšíme na viděnou na dalším veřejném zasedání,
kde budeme schvalovat také rozpočet na další kalendářní rok.
mj

pondělí

26. 11.

8 – 12

18 – 20

středa

28. 11.

8 – 12

15 – 17

PLATBY V HOTOVOSTI LZE PROVÁDĚT
JEN V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH.
Pro bezhotovostní platby využijte
účet uvedený na fakturách.
Splatnost poslední letošní splátky je ke dni 30. 11. 2018.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

ve středu 19. prosince 2018
od 18.15 hodin na malém salónku
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO

2.

Rozpočtové opatření č. 13/2018

3.

Revokace usnesení č. 3/9/VZ/2018

4.

Kompetence starostky k provádění
jednotlivých rozpočtových opatřeních
(schvalování příjmů bez omezení)

5.

Rozpočet pro rok 2019

6.

Plán rozvoje sportu

7.

Úprava odměn zastupitelům v souladu
s novým Nařízením vlády

8.

Aktualizace cen Přílohy č. 1 ke smlouvě
o úhradě za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
od fyzických osob

9.

Různé

OZ NÁM EN Í

Obecního úřadu Třebichovice
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2016, o nočním klidu, ve dnech konání

Mikulášské zábavy 1. 12. 2018
se doba nočního klidu v noci následující po konání akce

2. 12. 2018
vymezuje od 2. do 6. hodiny.
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Vyzdobený prostor za parkem přilákal v neděli odpoledne mnohé občany,
kteří přišli pomoci se sázením lípy. Za pozornost stojí dokonce mezinárodní
účast, neboť se mezi přítomnými objevil i Alessandro ze slunné Itálie, který
u nás tráví studijní pobyt.

V neděli 4. listopadu LP 2018 jsme v naší
obci vysadili Lípu republiky. Stalo se tak
při příležitosti oslav 100. výročí vzniku
Československé republiky. Tento krásný
symbol češství – lípa malolistá, neboli
srdčitá, latinsky Tilia cordata, je 4 roky
stará, vyrostla nedaleko Mělníka, odkud
byla na objednávku obce dovezena.

.
Lípa byla oblíbená a uctívaná všude, kde se jí
dařilo. Hojně se vyskytovala ve východní Evropě,
která je považována za pravlast Slovanstva,
a proto ji v době obrozenecké spisovatel
a básník Jan Kolár zvolil za symbol slovanské
vzájemnosti.
Tento symbol se skutečně vžil; lípa byla zvolena
jako národní strom a lipová ratolest se stala
součástí české státní symboliky.

LÍPA REPUBLIKY
vysazená ke 100. výročí
vzniku republiky

1918 – 2018
OBEC TŘEBICHOVICE

LISTOPAD 2018

Připravena byla malá vědomostní
soutěž, kterou řídila paní učitelka
ve výslužbě Ivona Komárková
a odměnou všem šikovným
dětem byla jednak krásná
malůvka české vlajky, kterou
na
jejich
líčka
zdravotně
nezávadnými barvami malovala
paní Věra Hofmanové, lahodný
čaj a malou sladkost nabízela
paní Renata Matějovská a mezi
tím vším nám hrál a zpíval staré
české
písničky
pan
Karol
Hevessy, který k nám přijel ze
Slaného. Mimo jiné zazněly
i skladby Karla Hašlera, génia
české písničky.
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Přestože byla lípa již umístěna
do vyhloubeného otvoru
naplněného kvalitní zeminou,
práce okolo bylo ještě pro
každého dost. Bylo totiž třeba
zakopat poklad pro budoucí
generace.
Až naši potomci za stovky let
budou muset lípu porazit,
najdou pod ní naše poselství,
které jim vytvoří obraz o naší
době, která pro ně bude
dávnou minulostí…
Za nezničitelnou schránku děkujeme mistru instalatérskému panu Václavu
Uhlíkovi a za její povrchovou úpravu panu Milanovi Petriščákovi, který ji
opatřil také znakem obce.
Stěžejní obsah poselství tvoří čerstvě ukovaná růže, jež pochází z kovářské
dílny zdejšího kováře pana Standy Rovného, který navrch přiložil vzorek
své domácí Sacké hruškovice.

Všechny, kteří přijdou po nás,
jménem celé obce Třebichovice a Saky zdravíme
a vkládáme malé poselství naší doby
pod kořeny Lípy republiky.

Svá poselství vložili do schránky i samotní občané. Skupinové foto všech
účastníků s textem proslovu bude jistě milým překvapením pro ty, kteří
schránku najdou. Fotil Milan Petriščák a Luboš Pečený, který má fotky na
svém FCB. Koukněte na ně, jsou povedené, třeba se tam najdete…
Závěrem zazněla hymna. Děkujeme, že jste přišli.

LISTOPAD 2018
Závěrečný proslov k zasazenému stromu
pronesla
starostka
obce
Markéta
Jehličková. Inspiraci pro vlastenecky
laděný text našla ve sborníku vydaném
před 100 lety, kdy lidé sázeli Lípy svobody.
Byla to jakási metodika, jak postupovat
při konání celé akce, jakou publicitu této
významné události věnovat. Zdá se, že ani
tehdy lidé „neskákali radostí do stropu“
z obecních akcí, že i tehdy bylo třeba
občana trochu pobídnout, vylákat ho
z chalupy na náves…
Tudíž nemůžeme polevovat a nenecháme
se odradit od dalších akcí jen kvůli
nezájmu lidí. Ba naopak! Příští rok se
u Lípy republiky sejdeme znovu
a sehrajeme zde první z obrazů dějin
národa českého. Třebivadlo již přislíbilo
zapůjčit herce. To by bylo, abychom ve
vás nezapálili jiskru národní hrdosti!
Zde kousek textu, o který jste přišli, když
jste nepřišli.
mj

… Věnujte všichni, zvláště pak vy
hoši a děvčata, lásku a ochranu
tomuto stromu, který vám do smrti
budiž posvátným svědkem
znovuzrození našeho národa.
Přijdou i škůdcové a lidé zlí, aby
hanobili, ničili tento váš strom,
který jste si dnes zasadili.
Nedejte mu zahynouti,
potřebuje vždy vaší ochrany.
Přijdou i nepřátelé zlí, kteří budou
chtít ublížit naší zemi, naší vlasti.
Nedejte ji zahynouti, jí ubližovati,
potřebuje a bude vždy potřebovat
vaší pevné ochrany a neohrožené
záštity. Věnujte jí všecky své síly,
věnujte jí celý svůj život.

DISKUZE K TÉMATU
Srdečně zdravím všechny občany,
chtěla bych se podělit o hluboký zážitek, který jsem prožila 4.11.2018 při sázení lípy. Dnešní hektická doba bohužel zapomíná
na naši společnou sounáležitost a mnohým nic neříká slovo vlastenectví a hrdost. Já a všichni, kteří se akce zúčastnili, jsou těmi,
kdo na tento odkaz našich předků, jež nám vybojovali „naši republiku“, nezapomněli. Počasí nám přálo, společnou rukou jsme
zasadili náš státní symbol a zazpívali české národní písně, které bohužel již naše mládež nebude znát, neboť jsem si uvědomila,
že je dnes slýcháme velmi sporadicky. Škoda, že rodiče nevedou své ratolesti k úctě ke svému jazyku a národu. A jak to vím?
Myslím, že je to jasné z účasti na této akci. Chci poděkovat všem, kdo přišli a tím dali najevo svůj postoj ke své vlasti, ale
především organizátorům, kteří jak doufám budou v těchto akcích pokračovat a všem nám připomínat kde jsme doma a my
všichni se budeme snažit udržet tento „domov“ pro naše budoucí pokolení, tak jak nám jej naši prapředci před 100 lety
vybojovali. Já už se nemusím ptát: „kde domov můj?“ Já už vím, že je tady mezi Vámi.
Katka Pečená
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Třebivadlu se dostalo veliké cti – zahrát pohádku Mlynářské štěstí v Otvovicích na pozvání Lucie Bílé. Pohádka sklidila velký
úspěch a za odměnu jsme byli pozváni na Španělský večer se skupinou Remedios - Flamenco Music Group, kde Lucie
zapěla několik písní ve španělštině. Všem se vystoupení velmi líbilo a jsme rádi, že jsme mohli být této události přítomni.
Do budoucna pro Vás Třebivadlo připravuje divadelní hru na motivy Dívčí války od Františka Ringo Čecha a její premiéru
chystáme v pátek 18. ledna 2019. Těšíme se na Vás, jste srdečně zváni. S přátelským pozdravem Váš rejža David Květoň
PS.: Uvažujeme o tom, že paní Lucii na oplátku pozveme k nám…

Pozvánka na seminář

Novinky v dotacích pro
úspornou domácnost
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba
nízkoenergetického domu, solární panely, zachytávání
dešťové vody – i na to můžete získat dotaci!
Státní fond životního prostředí ČR a město Kladno Vás srdečně
zvou na setkání k novinkám v dotačním programu Nová zelená
úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či
úsporné zdroje energie. Informace získáte také k programu
Dešťovka zaměřenému na podporu využívání srážkové a odpadní
vody v domácnostech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
5. prosince 2018 / 17.00 – 19.00 hod. / Kladno
zasedací místnost v přízemí radnice,
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte
a co vše potřebujete k jeho vyřízení. Ukážeme vám, že získat
dotaci není tak obtížné, jak se může zdát.
Prostor bude i pro vaše dotazy a individuální konzultace.

Seminář je bezplatný.
Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.

„Svoboda znamená zodpovědnost.
To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.“
George Bernard Shaw, irský dramatik
17. listopadu jsme si připomněli další významné výročí. Pravidelně konáme
v tento den lampionový průvod do Sak, kde opékáme vuřty. Při té příležitosti se
zmíníme o svobodě, která toho dne slaví svůj svátek.
Je fajn, že děti něco málo vědí o událostech, které psaly dějiny, kdy za svobodu
pokládali lidé životy…
V dnešní době pro mnohé neuvěřitelné, nepochopitelné, že to vždy nebylo tak
snadné. Nezapomínejte na to! Budujte v dětech vědomí souvislostí. Vědět o tom,
co předcházelo dnešku, je hodně důležité. Ne pro nás, ale pro ně! Svoboda je
především zodpovědnost sama za sebe.
mj
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SK TŘEBICHOVICE
K o m e n t o v a l

P e t r

S v o b o d a

VYUŽIJTE MOŽNOSTI ZAHRÁT SI BĚHEM ZIMY NA HŘIŠTI S UMĚLÝM POVRCHEM
V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH S NAŠIMU FOTBALISTY!
Tak, a máme odehranou podzimní část ročníku 2018/2019
a byť dle níže uvedených tabulek nejsme úplně tam, kde jsme
chtěli být, tak není herní projev žádná nouze. Krom dvěma
„ulítlým“ zápasům – zápas se Zákolany (byli opravdu lepší) a
zápas ve Zlonicích (my se nesešli [10] a oni pro změnu ano) –
jsme neprohráli o víc, jak dva góly a dvakrát se i vyhrálo
s týmem ze Zichovce a z Velkého Přítočna a to oba na domácí
půdě s vaší podporou.

Teď nás čeká zimní pauza přes Vánoce a od února příprava
na jarní část, aby těch výsledků o jeden a více gólů bylo více
v náš prospěch.
Příprava bude probíhat na hřišti s umělým povrchem
v Kamenných Žehrovicích, tak pokud by někdo chtěl
nezávisle udělat něco s kondičkou po Vánocích, jste vítáni

😊.

Podzim 2018
Kolo

Datum

Den

Čas

1.

26.08.2018

Neděle

17:00

Třebichovice

Černuc "B"

4:6 (1:0)

2.

02.09.2018

Neděle

17:00

Pletený Újezd

Třebichovice

3:1 (1:0)

3.

09.09.2018

Neděle

17:00

Třebichovice

Zákolany

1:5 (1:5)

4.

16.09.2018

Neděle

16:30

Třebichovice

Neuměřice "B"

5:6 (3:3)

5.

23.09.2018

Neděle

16:30

Pchery

Třebichovice

3:1 (2:1)

6.

30.09.2018

Neděle

16:30

Třebichovice

Zichovec "B"

4:2 (1:1)

7.

7.10.2018

Neděle

16:00

Vinařice "B"

Třebichovice

2:1 (0:0)

8.

14.10.2018

Neděle

16:00

Třebichovice

Družec "B"

0:1 (0:0)

9.

21.10.2018

Neděle

15:30

Zlonice "B"

Třebichovice

8:0 (5:0)

10.

28.10.2018

Neděle

14:30

Třebichovice

Velké Přítočno "B"

2:0 (0:0)

11.

04.11.2018

Neděle

14:00

Slatina

Třebichovice

3:2 (1:2)

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Domácí

Zápasů

Výhra

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
7
8
7
6
6
5
4
3
2
2

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

Hosté

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

Skóre

Prohra

Skóre

Body

3
3
4
3
4
5
5
6
7
8
9
9

32:23
34:26
38:27
34:23
26:15
32:20
32:26
32:38
36:40
33:32
21:39
27:68

24
23
22
22
22
19
17
14
13
10
6
6
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T Ě

NA TITANIK
Milé děti, vážení rodiče,
naše plavba se blíží, palubní lístky už jsou téměř vyprodané, ale
ještě jich pár zbývá. V minulém měsíčníku jste zjistili nezbytné
technické potřeby a nyní se zaměříme na zásoby.
Plavba je dlouhá, potřebujeme hotové potraviny k přímé
konzumaci, na vaření nebudeme mít čas. Začínáme večeří.
Lodní kuchař umí uvařit jen čaj, tak se spolehneme sami na
sebe. Jak bude bohatý náš jídelní stůl? To už závisí na vaší
fantazii, jaké pochoutky kdo přinese. Nezapomeňte na pití
a také něco na snídani.
Venku už bude sice zima, ale na Titaniku bude tepleji. Vezměte
si tedy na přezutí tenisky, které vám zajistí pohodlí a dobrý
pohyb.
Z bezpečnostních důvodů mají na palubu vstup povolen jen
děti školou povinné.
Vyplouváme 14. prosince v 19.00. V přístavu však buďte o čtvrt
hodiny dříve (i v doprovodu rodičů).
Kdo má ještě zájem, nezapomeňte se přihlásit nejpozději do
konce listopadu.
Základní informace najdete v říjnovém měsíčníku.

LISTOPAD 2018

LISTOPAD
Barvy měsíce šly do blátivě hnědých a šedých odstínů, vše se
uvrhlo do stínů a tmy.
Zahrada a pole je v listopadu o kompostu, hnoji a močůvce.
Právem je listopad časem duchů. Samhain byl velmi
důležitým a prastarým svátkem předkřesťanských dob, který
Anglosasové „zmodernizovali“, a zpovrchněli do podoby
Halloweenu.
Ne každý ovšem v listopadu trpí, například lesníci se radují ze
sběru šišek a semen listnáčů.
Černé zvěři začíná nejkrásnější období jejich roku – chrutí.
Biologická zima začíná již v půlce listopadu, a nejohroženějšími orgány se stávají plíce, ledviny a močový měchýř.
Dovolte si být v listopadu pořádnými prasaty ☺
Martin Antušák
Poznámka redakce:
Divoká prasata se nejraději zdržují ve smíšených, popřípadě
listnatých lesích s příměsí dubu a buku. Jsou to všežravci
prospěšní lesu, ale málo vítanými návštěvníky polních kultur.
A tito černí rytíři, kteří jsou vlastně spíše věčnými psanci,
v listopadu a v prosinci, někdy až do ledna, prožívají svoje
svatební období, které se nazývá chrutí. To jen na
vysvětlenou, aby se čtenář nedomníval, že Martin navádí
k nějakým nepravostem…mj

NOČNÍ PLAVBA NA TITANIKU

Vyplouváme v pátek
14. PROSINCE 2018 v 19:00
Ivona Komárková

VYPLŇ, VYSTŘIHNI , ODEVZDEJ D O KNI HOVNY

Neváhej, včas si zajisti palubní lístek,
aby ti Titanik neodplul
jméno, příjmení:

den a měsíc narození:

ODEVZDEJ NEJPOZDĚJI DO KONCE LI STOPADU!
Tvůj palubní lístek bude vystaven na jméno skutečného cestujícího, který
se narodil ve stejný den a měsíc jako ty. Nalodíš se pod jeho jménem
a budeš hrou sdílet i jeho osud.
Placená inzerce

