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ROČNÍK XVIII

Výzva ohledně pomoci s králem
Žádáme kluky a chlapy o pomoc při kácení,
převozu a stavění krále.

Přijďte nám pomoci
v pátek 24. 5. od 16:30 hodin před hospodu.
Vyrazíme společně do lesa pro krále.
Kdo nemůže na kácení, přijďte pomoci se stavěním,
které bude 24.5 kolem 18:30, až se vrátíme s králem z lesa.
Osvěžení v podobě pivního moku, bude zajištěno pro všechny
účastníky při pomoci.
Várka nebude ze Smíchova 😊 JL

Uzávěrka tohoto čísla: 13. května 2019
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: J. Louda (JL), R. Matějovská (R.M),
I. Komárková, I. Loudová, P. Svoboda, M. Antušák
Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
U SN E S E NÍ Z 2. V EŘ EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ Z O
T Ř EB IC HO V IC E K ON A N É HO D N E 2 9. 4. 201 9
US NE S E N Í č . 3 / 2 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice projednalo návrh závěrečného účtu bez výhrad
za r. 2018 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018
a přijalo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrady.
US NE S E N Í č . 4 / 2 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b)
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku
roku 2018 včetně výsledku hospodaření za rok 2018.
US NE S E N Í č . 5 / 2 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebichovice se
společností Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
US NE S E N Í č . 6 / 2 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice souhlasí s poskytnutím investičního příspěvku na
stavbu útulku pro kočky ve výši 6000 Kč pro provozovatelku
a investorku zařízení paní Sychrovskou. Forma úhrady bude
sjednána v případě zajištění financování celé stavby.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍ STĚ
KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starostka obce Třebichovice podle § 32 odst.2 zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

▪ v pátek dne 24. května 2019
od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
▪ v sobotu dne 25. května 2019
od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
2.

3.

4.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v
budově Obecního úřadu v Třebichovicích,
Třebichovice čp. 89.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič
po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem. Volič, který je občanem jiného
členského státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného
členského státu.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební
komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
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Z DISKUZE
Někteří občané vyjádřili v rámci diskuzního fóra na webu obce svoji kritiku na
poskytované služby v místním pohostinství. A protože kritické hlasy zaznívají
již dlouho a týkají se především nefunkčního okénka a neochoty personálu přes
něj obsluhovat zahrádku, vyzvala starostka nespokojené klienty Případova k účasti
na veřejném zasedání, kterého se také na pozvání účastnil pan nájemce.
Několik málo občanů skutečně našlo odvahu, přišlo a se svými připomínkami
veřejně předstoupilo. Konkrétní stížnosti se týkaly již zmíněného neobsluhování
zahrádky skrze okénko, na nepořádek a špínu zejména na toaletách, na neochotu
personálu, byl vznesen požadavek na rozšíření sortimentu. Pan Mrština se
k podnětům občanů vyjádřil a přislíbil nápravu. Obec vyslechla požadavek k
zajištění bezpečnosti společných prostor (především chodby k WC) instalováním
kamer. Zastupitelé proberou možnosti, které se nabízejí a pokusí se o kladné
vyřízení žádosti.
Z pohledu obce se smluvní vztah s nájemcem pohostinství jeví jako velice
příznivý. Platební morálka je bezchybná, nikdy se nestalo, že by nájem nebyl včas
uhrazen. Pohostinství je denně otevřeno a v topné sezóně na náklady nájemce
vytápěno, základní sortiment je vždy k dostání. Domluva s personálem ohledně
pořádání obecních akcí byla doposud v pořádku, děvčata i pan nájemce jsou velmi
vstřícní. Celkově musím konstatovat, že za dobu mého úřadování je to zatím
nejméně problémový smluvní partner, který zde pohostinství provozoval.
Vážení návštěvníci pohostinství, pokud se budete i nadále cítit s poskytovanými
službami nespokojeni, není nic snazšího, než přijít na obec a své požadavky či
připomínky předložit zastupitelům. Výše uvedené platí všeobecně a týká se
jakýchkoli požadavků občanů.
Děvčata v šenku prosím o úsměv na tváři a doufám, že si všichni společně užijeme
krásné léto na zahrádce pohostinství s dobře vychlazeným mokem a něčím dobrým
k zakousnutí.

Pan Lučan správně zastupitelům připomněl, že je třeba
dořešit, co s chodníky v opravené ulici za OÚ. Po
krátké diskuzi bylo navrženo, aby se zástupci obce
sešli s občany bydlícími v ulici a přímo na místě
pohovořili o svých představách, jak opravu provést.
Starostka přislíbila, že na stránkách TM pozvánku
zveřejní. Tímto tak činí a dovoluje si občany pozvat
v pondělí 20. května v 18:15 do ulice, konkrétně
před dům pana Lučana, kde zahájíme veřejnou
rozpravu…. Tak se těšíme!

Závěrem mi dovolte, abych vás jménem tvořící
se „ekologické sekce“, což je ryze pracovní
název zatím malé skupiny lidí, která má v plánu
věnovat se více přírodě a svými aktivitami
přírodě také pomáhat, pozvala na malou
vycházku za vodou. Na straně 6 si na téma vody
můžete přečíst článek Ivety Loudové, která je
spolu s dalšími jedinci iniciátorkou akce.
Podle počtu zájemců a také dle složení skupinky (děti, dospělí) nahlédneme do
útrob čistírny odpadních vod, můžeme navštívit bývalou úpravnu vody v Sakách,
vydat se můžeme po proudu Svatojiřského potoka za klapotem mlýnů, nebo přímo
do míst, kde obec chystá projekt s názvem Protipovodňové opatření Třebichovice
– Saky. Ten by měl mimo jiné propojit cestní síť a obnovit polní cestu do Pcher.
Jeho prioritou je ale ochrana obce před velkou vodou. Pro fajnšmekry může
vycházka pokračovat na Vinařickou horku k vodojemu, odkud je zásobovaná
vodou obec Saky, Pchery a Vinařice. A symbolický cíl může být v ulici zvané
Studánky a ten, kdo odhalí původ názvu této ulice, získá třeba putovní pohár vody.
Tak se na vás těšíme v neděli 19. května v 15 hodin před ČOV.
mj
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Konec ROUNDUPU v Třebichovicích
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8. květen – Den vítězství

Chtělo by se mi napsat v Čechách, ale skutečnost je bohužel
zcela jiná. Nabízí se přirovnání s jakoukoliv návykovou látkou,
kdy se rychle přivyká, ale pomalu odvyká. Tak je tomu
i s ROUNDUPEM a jeho účinnou látkou glyfosát.
Tak jako města, obce, zemědělci, tak i my ostatní jsme si
zvykli běžně tuto látku používat při „boji“ s nežádoucími
rostlinami. Situace je bohužel taková, že se aplikuje v obrovském
měřítku nejenom v našem okolí. Glyfosáty se nejenom hojně
aplikují v zemědělství, ale bohužel postřikujeme i trávníky,
chodníky a okolí našich domů.
V České republice bylo za rok 2011 oficiálně spotřebováno
více než 962 tun glyfosátu – tedy zhruba šestina celkové spotřeby
pesticidů u nás. Glyfosát byl vůbec nejvíce používaným
pesticidem v Česku, přičemž polovina byla použita na obiloviny
a necelá třetina na olejniny (u nich je glyfosát nejpoužívanějším
pesticidem).
Evropské ekologické organizace zadaly v Německu provedení
nezávislých laboratorních analýz vzorků moči lidí z 18 zemí.
Rozbory zjistily glyfosát v moči 60 % testovaných Čechů, včetně
dětí, starších osob či vegetariánů. Další otázkou je, jaký je dopad
na ostatní živočichy, kteří jsou taktéž v kontaktu s touto látkou,
stejně jako my. Vědecké studie také zjistily, že glyfosát poškozuje
život v krajině, kontaminuje pitnou vodu a půdu a již v roce 2015
Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila ROUNDUP
mezi pravděpodobné karcinogeny.
Bohužel neblahých informací ohledně glyfosátu je veliké
množství a jsou nad rámec tohoto článku. Vzhledem
k ekonomickým možnostem nejenom americké firmy Mosanto,
která celosvětově vyrábí přípravek ROUNDUP, bude
pravděpodobně i spousta zpráv a studií záměrně klamavých, tak
jak je patrné při ctění rozdílných informací ohledně glyfosátu.
Obec se rozhodla přestat tuto látku používat při údržbě
zeleně v naší obci. Chceme se vydat jinou cestou než hubit
rostliny chemickými látkami, nejenom glyfosátem.
Ale proč jenom hubit, naštěstí již přichází doba, kdy se na
zeleň pohlíží jako součást přírody a ustupuje neblahý trend
„biologicky mrtvých” nepůvodních krátce střižených anglických
trávníků.
Méně časté sečení trávy, podpora původních luk a „lučních”
trávníků je cesta pro biologickou rozmanitost a snadné větší
zadržení vody v půdě v našem blízkém okolí. I takový vzhled
našeho okolí je mnohem více podoben vesnici, než dosavadní
trend některých obcí, který spíše připomíná městské parky.
Možná bude takový vzhled našeho okolí z počátku pro některé
z vás méně estetický, oku lahodící, ale někdy je potřeba se vydat
jinou cestou, než jsou obecné zvyklosti, které jsme přijali.
Chtěli bychom vás touto cestou požádat o pomoc při utváření
našeho společného okolí, kdy každý z nás si může nejenom
mechanicky odstranit nežádoucí rostliny před svým domem, ale
též utvářet okolí svého domu, a nikoliv jen za vrátky svého
pozemku. Přestaňme společně používat nepůvodní chemické
prostředky, a vydejme se společně trvale udržitelnou cestou, která
naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozila
schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.
Za obec Jan Louda
Zdroje: http://www.hnutiduha.cz, https://plus.rozhlas.cz, https://www.seznamzpravy.cz

Květinami, které každoročně počátkem května pokládají představitelé
obcí Třebichovice a Hrdlív společně s občany na pietní místa, vzdávají
hold konkrétním lidem, kteří během dlouhých válečných let umírali – ať
už ve vojenských uniformách, vězeňských mundůrech nebo v civilních
šatech. Vždyť každá válečná oběť měla konkrétní tvář, vlastní osud,
a nezcizitelné právo na život. Neměli bychom na to zapomínat…
mj
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VELIKONOČNÍ NÁDIVKA

VELIKONOČNÍ KOLEDA

FOTO: Milan Petriščák

FOTO: Markéta Jehla

11. ročníku Velikonoční nádivky se zúčastnilo rekordních 20 vzorků. Příjem
byl u "doktorky", kde Dominika a Míša Matějovská všech 20 vzorků
rozdělily na stejné kousky, aby si nikdo svou nádivku nepoznal dle vzhledu.
Míša, která nesoutěžila, tajně nádivky očíslovala a tyto vzorky byly
přeneseny do "šenku“, kde se konala velká ochutnávka a přidělování bodů.
Účast hodnotících byla veliká a toto jsou 3 vítězná místa:
3. místo
2. místo
1. místo

Jaroslav Kevin Fraibiš
Renata Ferenčíková
Lída Horníková

8 hlasů
9 hlasů
10 hlasů

Děkujeme všem za účast a za pomoc při organizaci této tradiční soutěže.
Nádivce v roce 2020 - "Mňam"
R.M.

1
d

2

3
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ČARODĚJNICE

FOTO: Milan Petriščák

FOTO: Milan Petriščák

2019

Čarodějnická dílnička přilákala více dětí a zase byla hezká
pohoda. Tak se těšíme, že přijdete i na tu květnovou.

31. 4. 2019: Skupina BEZE STOP zahrála naší čarodějnici,
kterou si občané svépomocí upálili. Počasí nám přálo, a přestože
muzikanti byli chladem noci již značně ztuhlí, vydrželi téměř do konce.
Jejich produkci slyšeli i ti, kteří na hřišti nebyli. Zvuk se nesl do daleka
a kdo pálil vlastní hranici, mohl si muziku vychutnat na „míle daleko“.
Díky všem, kteří pomáhali se stavbou i s úklidem. mj

KVĚTNOVÁ DÍLNIČKA PŘÁTELSKÁ
Poslední neděle v květnu – poslední dílnička před hlavními prázdninami.
Těšíme se na prázdniny, čekají nás noví přátelé, ale zároveň neuvidíme
některé dobré kamarádky nebo kamarády ze školy celé 2 měsíce!
Nezapomenou na nás?
Pěkný náramek přátelství určitě potěší všechny kámoše i kámošky ať už
kvůli vzpomínání anebo pro radost.

Tak nezapomeňte a 26. května v 15:00 v knihovně!
Těší se na vás Ivona a Klárka
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ZDE JE PÁR TIPŮ,

JAK LÉPE HOSPODAŘIT S VODOU
NEJEN V DOMÁCNOSTECH
✓ Úsporné baterie a perlátory
K umyvadlům a dřezům se vyplatí namontovat
perlátory – jednoduché zařízení, které míchá vodu se
vzduchem a spotřebuje se tak zásadně méně vody při
umývání.

Datum 22. dubna je již od roku 1970 spjato s oslavami Dne Země. Den Země je
dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Cílem
moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní
prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení
těchto problémů.
Jedním z velkých problémů dnešního světa je hospodaření s vodou. A to byl i důvod
proč OSN v roce 1993 určila 22. březen, jako Světový den vody. Propagace agentur a
nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na
čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Tento neblahý stav ovlivňujeme sami
hospodařením s vodou v našich domácnostech a zahradách. K tomu přispívají i obce
a zemědělci, kteří v krajině hospodaří.
Spotřeba pitné vody u nás je od 76 litů na osobu a den ve zlínském kraji do 109 litrů
na osobu a den v Praze. Na umývání nádobí, vaření a pití ale potřebujeme jen asi 10
litrů denně. Na ostatní činnosti – tedy zejména splachování toalet, praní, umývání –
by stačila i méně kvalitní voda, třeba dešťová. Cest, jak snížit spotřebu vody, je
mnoho.
Vodu nespotřebováváme jen přímo, ale také skrytě – v potravinách a dalších
výrobcích. Množství „skryté vody“ se dá spočítat a může sloužit k porovnávání
dopadů výrobků na životní prostředí – podobně jako ekostopa nebo uhlíková stopa.
Vodní
stopu
různých
výrobků
najdete
na
webových
stránkách
www.waterfootprint.org. Je až neuvěřitelné, že například na vyrobení 1 ks
bavlněného trička, je potřeba 2495 litrů vody, na 1 litr mléka je potřeba 1 020 l vody,
na 1 pivo (0,5 l) je potřeba 150 litrů vody a na vyprodukování 100 g čokolády je
potřeba 1 720 litrů vody.

Půda a voda jsou naším největším bohatstvím. Voda tvoří jednu ze
základních podmínek pro existenci života na Zemi. To by snad měl být
dostatečný důvod k tomu, abychom se k ní chovali ohleduplněji
a šetrněji!! Neberme ji jako samozřejmost!!
Hospodaření s vodou v konečném důsledku přináší i úspory finanční. S celkovým
hospodařením a nakládáním s vodou souvisí i zpracování vody odpadní. Podle
oficiálních zdrojů OSN se 80 % procent odpadní vody, kterou společnost
vyprodukuje, vrací zpět do ekosystému bez toho, aby byla upravena nebo znovu
použita. Do roku 2050 bude podle prognóz žít téměř 70 % lidí ve městech (ve srovnání
s dnešními 50 %). Možnosti využití odpadních vody jako zdroje jsou obrovské.
Bezpečně upravené odpadní vody mohou sloužit jako zdroj energie, živin i dalších
recyklovatelných materiálů.
Iveta Loudová

Kdo může za
špinavou vodu?
Víte, jak se čistí?

✓ Úsporný ohřev teplé vody
Teplou vodu stačí ohřívat na 60°C, teplejší není
potřeba. Čím vyšší je teplota vody, tím větší jsou ztráty
v ohřívači i v potrubí.
✓ Úsporné splachování
Duální splachovače (na 3/6 litrů vody), případně
splachovače se stop tlačítkem jsou už samozřejmostí.
Na splachování je možné použít dešťovou nebo
užitkovou vodu – její využití ovšem vyžaduje dvojí
rozvody (nesmí dojít ke kontaminaci pitné vody a pitná
voda se na splachování používá v době sucha).
✓ Úsporný úklid
Uklízení podle ekologických principů spotřebovává jen
malé množství vody. Používají se zejména
mikrovláknové utěrky a mopy, které se navlhčí jen
velmi málo.
✓ Úsporné praní
Některé pračky umožňují zvláštní přívod vody – jak
dešťové (jen je nutné zajistit dostatečnou čistotu a
tlak) nebo teplé vody předehřáté třeba v solárních
panelech nebo z obnovitelných zdrojů.
✓ Úsporné mytí nádobí
Nejúspornější je mytí nádobí ve dřezu. Pokud máte
nádobí hodně a jinak myjete pod tekoucí vodou, může
vyjít myčka nádobí úsporněji – ale budete potřebovat
více chemických prostředků (na vlastní mytí, oplach
atd.).
✓ Použití dešťové a šedé vody
Dešťovou vodu lze použít nejen na zálivku (kde je to
naprosto logické), ale také na praní (poslední máchání
proběhne v pitné vodě), na splachování toalet, na
úklid.
Šedá voda je voda po osobní hygieně a mytí nádobí. Je
možné ji využít ještě na splachování toalet nebo po
přečištění třeba v kořenové čističce na zálivku.
✓ Zasakování a zdržování dešťové vody
Zadržování dešťové vody by mělo být naprostou
samozřejmostí. Na šetření a zadržování vody je
v současné době vypsán dotační program „Dešťovka“.

Nejvíce vodu znečišťuje svojí činností člověk. Jeho přičiněním se do vody dostává
nejen organický odpad ze splašků, ale i látky v přírodě těžko rozložitelné. Jsou to
například zbytky léků, pracích a mycích prostředků, nebo pesticidů a živin (dusíku a
fosforu), které se používají v zemědělství k ošetřování plodin a k hnojení.
Víte, že více než 90 % vodárenského majetku vlastní města a obce? Před rokem 1989
byla vodárenská síť majetkem státu. Aktuálně máme v Česku 6 795 vlastníků a 2 878
provozovatelů vodovodních a stokových sítí, kteří se starají o vodu, její využití
a vrácení zpět do přírody. Patří mezi ně i obec Třebichovice. Pokud se chcete dozvědět
více o vodě v naší obci, přijměte pozvání na malou procházku za vodou, která se
uskuteční v neděli 19. května 2019 od 15 hodin. Sraz účastníků je před čistírnou
odpadních vod.
mj

Objem vypouštěných
odpadních
čištěných vod do řek
dle jednotlivých
odvětví (rok 2017):
veřejné kanalizace 47,8 %
energetika 34,7 %
průmysl 14,9 %
zemědělství 0,3 %
Zdroj: MZe
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Za klapotem mlýnů
Obcemi Třebichovice a Saky protéka potok,
který na mapách nese jméno Knovízský. Naši
předkové ale tento tok přezdívali mnohem
zvučnějším jménem – Svatojirský, či
Svatojiřský. Vinul se krajinou a roztáčel kola
mlýnů, které dávaly lidem práci a obživu.
Lidé si vodní síly vážili a proměnili ji sobě k
užitku. Podívejme se, kolik mlýnů stávalo jen
na území našich obcí a v jejich blízkém okolí.

KVĚTEN

Jaro, sic oproti předchozím rokům chladněji, pokračuje a my
jsme stihli odehrát už dalších pět zápasů.
Hned druhý zápas jsme jeli do Zákolan, kde i přes velkou
snahu se nám nepodařilo dát o ten jeden pověstný gól více a v
normální hrací době skončil zápas smírně 2:2. A aby bylo
rozhodnuto o třetím bodě, byl tu opět penaltový rozstřel, který
nám opět i po nastavování nevyšel a skončil 4:3 pro domácí.
Další venkovní zápas se kopal v dalekých Neuměřicích. Jelikož byli v té době na posledním
místě tabulky, velmi jsme si na ně věřili a brousili jsme si zuby konečně na tři body. No, hodně
jsme je podcenili a nemá smysl se vymlouvat na „Ačkové“ posily a dokonce hráče z NHL –
prohráli jsme si to sami a to 5:0.
Naštěstí nás „výchovná“ prohra v Neuměřicích nepoložila, ale spíše nabudila a šli jsme
s novým odhodláním v domácím zápase naplno do sousedních Pcher, které v té době okupovali
první příčku tabulky. Byl to nervy drásající zápas ze zdárným koncem 2:0 a konečně třemi body
doma.
Na následujícím venkovním zápase v Zichovci jsem nebyl, a tak tedy jen zprostředkovaně –
zápas nedopadl úplně dle představ a prohráli jsme 4:1.

 Začít můžeme hned za bývalým
vinařickým
nádražím.
Obklopena
zahrádkářskou kolonií ze strany jedné a
oplocenými halami ze strany druhé,
dokonale ukryta zraku lidí, tyčí se zde pod
korunami mohutných stromů budova
horního mlýna, jehož původ nás přivádí až do
14. století.
 O několik desítek metrů dál po proudu
potoka stojí tzv. Proškův mlýn, nazývaný tak
podle
posledních
zde
mlynářství
provozujících manželů Proškových. Nejstarší
zmínka o něm je z roku 1388, kdy je uváděn
jako mlynář jakýsi Jandák.

A máme tu zatím poslední odehraný zápas a to domácí a k tomu derby s Vinařicemi. Zápas se
hrál v poměrně vysokém tempu, což jistě ocenili ti, co se přišli podívat na zápas. Vedení se
v první půlce ujali hosté po čtvrthodině zápasu a po stejné době si to tentýž hráč zopakoval.
V druhé půlce se nám podařilo snížit, ale i pře početní výhodu ke konci zápasu, se nám
nepodařilo vyrovnat. Šancí bylo spousty na obou stranách, ale šťastnější byli tentokrát Vinařičtí
– 1:2.
Na další zápas jedeme do Družce (v době vydání jsme už asi spíš jeli) a pak bude následovat
domácí zápas se Zichovcem, na který vás srdečně zvu.
Petr Svoboda

Rozpis zápasů
JARO 2019
Ko
lo

Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

Poznámka

 Úvozová cesta vedoucí z Třebichovic do
Sak nás přivede k dalšímu mlýnu, který je
však zahalen rouškou tajemna. Útržky
historických pramenů nám totiž nabízejí
pověst, která se k tomuto mlýnu váže a podle
které je mlýn také pojmenován – Paninský, či
Panenský mlýn. Ale nebyla by to historie,
kdyby si s námi krutě nezahrála a z celé
pověsti neodhalila jen malý střípek, ba
dokonce střípeček. A ten zní přibližně takto:
... Ve mlýně žily dvě svobodné dívky. Proto se
mlýnu říkalo Paninský mlýn. ... Toť vše!

13. 31. 03. 2019

Neděle

15:00 Třebichovice

Pletený Újezd

1:1 (penalty 4:5)

14. 07. 04. 2019

Neděle

16:30 Zákolany

Třebichovice

2:2 (penalty 4:3)

15. 14. 04. 2019

Neděle

16:30 Neuměřice "B"

Třebichovice

5:0

16. 19. 04. 2019

Pátek

15:00 Třebichovice

Pchery

2:0

17. 28. 04. 2019

Neděle

17:00 Zichovec "B"

Třebichovice

4:1

18. 05. 05. 2019

Neděle

17:00 Třebichovice

Vinařice "B"

1:2

19. 12. 05. 2019

Neděle

17:00 Družec "B"

Třebichovice

20. 19. 05. 2019

Neděle

17:00 Třebichovice

Zlonice "B"

21. 26. 05. 2019

Neděle

14:00 Velká Přítočno "B"

Třebichovice

 Pojďme ale dál, k dalšímu mlýnu, který
klapával na pokraji obce Saky, někdy
označován jako hořejší mlýn (čp. 10). V 16.
stol. je zde uváděn jako mlynář jakýsi Matouš
se svými dcerami Annou a Janou.

22. 02. 06. 2019

Neděle

17:00 Třebichovice

Slatina

23. 08. 06. 2019

Sobota

17:00 Černuc "B"

Třebichovice

 Historie mlýna v Podhájku (čp. 12), jinak
označovaného jako dolní sacký mlýn, spadá
také do 16. století. Tehdy tuto usedlost
prodává jakýsi Jáchym Fouska Čimelický z
Čimelic.
Na Svatojirském potoce dávno dozněl klapot
vodních mlýnů, který stovky let lákal
krajánky, kteří přicházeli a odcházeli, nosíc
zprávy ze všech koutů světa. Vozy tažené
koňmi nevozí pytle s obilím do mlýnů, pan
otec v bílé zástěře se stal pohádkovou
bytostí. Je pryč zlatý čas mlynářského
řemesla, všechno vzala voda...
mj

Aktuální výsledková tabulka (k 10. 5. 2019)
Pořa
dí

Klub

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

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

Zápasů

Výhra

Remíza
vyhraná

Remíza
prohraná

Prohra

Skóre

Body

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
12
10
9
9
8
7
5
5
4
5
3

1
0
1
2
2
3
2
0
0
2
0
0

0
1
2
1
1
1
3
1
1
0
0
2

4
4
4
5
5
5
5
11
11
11
12
12

52:38
58:33
50:34
55:34
48:27
51:37
36:26
42:41
50:64
40:72
43:94
28:53

38
37
34
32
32
31
28
16
16
16
15
11
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Co se může zopakovat?

25. května 2019 od 19 hodin
Premiéra představení je ke shlédnutí na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=jVRHhKB49ec&feature
=youtu.be

Dinosauři? Odpověď dal film Jurský park, nebudu se do toho plést
☺
Co se dělo mezi druhohorami a třetihorami?
Minule jsme si řekli, že druhohory skončily, stejně jako začaly,
masovým vymíráním druhů.
A taky jsme si řekli, že teorie o příčinách těchto jevů jsou velmi
vratké. Aby to však bylo ještě složitější, jsou nuance…
Druhy dinosaurů, velmi dobře adaptovaných živočichů na
všechny typy biotopů, kralující na planetě v druhohorách,
nevymřely naráz. Jednotlivé druhy se objevovaly a mizely již
v průběhu druhohor, kdy pro jejich vymření není vysvětlením tedy
ani klimatická změna, ani přírodní katastrofa. V této chvíli se však
zdá, že už nikdy nebudou.
Je však stejná situace s dalším fenoménem této doby?
Což bylo vzedmutí oceánů… Hladina se podle dnešních odhadů
zvedla o sto až třista i více metrů. Moře zalilo značné kusy
pevniny. Tento osud postihl i území dnešního Česka, jak jsme si
řekli v předešlých článcích, to už jednou bylo na dně moře, poté
na okraji moře, a nyní znovu pod hladinou. Sopky na mořském
dně byly v této době nesmírně aktivní, neví se ale přesně, proč se
rozbouřily, a zda jejich aktivita je příčinou zvednutí hladiny.
Ty chytřejší ihned napadne, že tyto historické „detaily“ jsou pro
dnešní dobu mimořádně aktuální, kdy hovoříme o riziku roztátí
polárních ledovců v důsledku skleníkového efektu, a tím riziku,
že dějiny lidstva přijdou o Holandsko, Benátky, a třeba všechny
současné přístavy a pláže světa, pokud by se takové jevy měly na
planetě zopakovat, a to bez vlivu opatření proti průmyslovému
oteplování atmosféry.
Rychle si kupte dovolenou, ať to stihnete ☺
(pokračování příště)

Martin Antušák

