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ROČNÍK

X

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
ve středu 14. prosince 2011 od 18.15 hodin
na salonku OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočet pro rok 2012
Rozpočtové opatření č. 6/2011
Plán práce pro finanční výbor na rok 2012
Plán práce pro kontrolní výbor na rok 2012
Schválení podání žádostí o dotace ze Středočeských fondů
Poražení břízy v ulici za OÚ
Různé
- Diskuze

SILVESTR 2011
PŘIHLÁŠKY
NA LETOŠNÍ SILVESTR
MŮŽETE PODÁVAT V MÍSTNÍM
POHOSTINSTVÍ

DO 20. 12. 2011.
POKUD PROJEVÍ ZÁJEM ALESPOŇ
30 Z VÁS, MŮŽEME SPOLEČNĚ
KONEC ROKU NÁLEŽITĚ OSLAVIT
V POHOSTINSTVÍ
„PŘÍPADOV“!
Vstupné 150,- Kč na osobu

Od 4. ledna 2012 bude zahájen
výběr MÍSTNÍCH POPLATKŮ.
Více informací uvnitř čísla.
Do 15. 12. 2011 je splatné
STOČNÉ za rok 2011.

Vážení a milí spoluobčané Třebichovic a Sak,
zaměstnanci obecního úřadu a Vaši zastupitelé
Vám přejí krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku 2012 zejména pevné zdraví a mnoho úspěchů
jak v osobním tak soukromém životě.
Vstupte do něj s čistou hlavou a vědomím, že vše, co stojí před námi,
není žádná katastrofa, ale život sám…

Uzávěrka tohoto čísla: 10. prosince 2011
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pá: 7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Telefon: 312 672 216
E-mail:
obectrebichovice@seznam.cz
info@trebichovice.cz
URL:
www.trebichovice.cz
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INFORM ACE Z OÚ
USNESENÍ ZASTUPI TELSTVA Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ KO NANÉHO DNE 21. 11. 2011
US N ES E N Í č. 3 /8 V Z/ 2 0 1 1 :
Usnesení ZO Třebichovice o vydání změny č. 1 územního plánu Třebichovice

ZO Třebichovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti po ověření, že
změna č. 1 územní plánu Třebichovice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů vydává změnu č. 1 územního plánu Třebichovice.
US N ES E N Í č. 4 /8 V Z/ 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s pořízením změny č. 2 ÚP, kterou zahájí
v roce 2012.
Příjem návrhů občanů, popř. fyzických a právnických osob, které mají
vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na území obce, bude
ukončen ke dni 31. ledna 2012. Formuláře „Návrh na pořízení změny“ jsou k
dispozici na webových stránkách obce, nebo v listinné podobě v sídle OÚ.
Pokud bude pořízení změny ÚP vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, obec
podmiňuje její pořízení úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové
podklady navrhovatelem.
US N ES E N Í č. 5 /8 V Z/ 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s odpisem nevymahatelných pohledávek z
účetnictví v celkové výši 86 646 Kč.
US N ES E N Í č. 6 /8 V Z/ 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s ustanovením inventarizační a likvidační
komise ve složení: předsedkyně – Marie Hanušová, členové Pavel Brejník
a Marie Kalušová. Předsedkyně a členové inventarizační a likvidační komise
provedou inventarizaci majetku a závazků dle plánu inventur vydaného
starostkou obce. Inventarizace majetku a závazků proběhne od 22. 11. 2011 do
20. 1. 2012 se stavem zjišťování k 31. 12. 2011.
US N ES E N Í č. 7 /8 V Z/ 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s přeúčtováním majetku – sběrný koš
k sekačce v ceně 8.900 Kč a valník za traktor v ceně 28.000 Kč – z účtu 022 na
účet 028.
US N ES E N Í č. 8 /8 V Z/ 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s vyřazením staré již nefunkční PC
sestavy z roku 2000 v pořizovací hodnotě 46.700,40 Kč z majetku obce.
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NÁVRH ROZPO ČTU NA ROK 2012
PŘÍJMY
Položka
Daňové příjmy celkem
Odvádění a čištění odpad. vod
celkem
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Pohřebnictví celkem
Kom. služby a územ. roz. celkem
Třídění odpadů celkem
Příjmy z finančních operací celkem
Příjmy celkem

Částka
4,489.000,200.000,343.700,54.000,2.000,6.000,70.000,10.000,5,174.700,-

VÝDAJE
Položka
Silnice celkem
Dopravní obslužnost celkem
Vodovod celkem
Kanalizace celkem
Základní školy celkem
Mateřské školy celkem
Knihovnictví celkem
Kultura celkem
Rozhlas celkem
Tělovýchova celkem
Využití volného času dětí a ml.
celkem
Bytové hospodářství celkem
Nebytové hospodářství celkem
Veřejné osvětlení celkem
Pohřebnictví celkem
Kom. služby a územ. rozvoj celkem
Nebezpečné odpady celkem
Komunální odpad celkem
Ostatní odpady celkem
Veřejné prostranství celkem
Bezpečnost a veř. pořádek celkem
Zastupitelstvo celkem
Místní správa celkem
uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků
(úvěry)
Výdaje celkem

Částka
240.000,90.000,250.000,430.000,350.000,55.000,34.000,77.000,3.600,3.000,26.000,403.800,50.000,220.000,45.000,74.000,12.000,380.000,100.000,541.000,1.200,448.000,1,341.100,819.000,5,993.700,-

Na rok 2012 je navržen schodkový rozpočet.
Schodek bude kryt z rezerv z minulých let.
Ponížení oproti roku 2011 značeno šedě
Navýšení oproti roku 2011 značeno tučně

Cesta okolo hřbitova je v současné době v „rekonstrukci“. Pokud jste po ní směřovali do lesa na podzimní procházku, nemohli jste si
nevšimnout, že se okolo ní začaly prořezávat křoviny. Omlouváme se, musíme ji rozšířit! Důvodem je výstavba rodinného domu,
který bude zanedlouho oplocen a místním zemědělcům, obhospodařujícím přilehlá pole, nebude umožněn vjezd k jejich pozemkům.
Po odstranění křovin bude nasazena technika řízená Martinem Fukou, který se zdatností sobě vlastní cestu rozšíří. Následně bude
provedeno osazení nově vzniklého břehu zelení. Na křižovatku s hlavní silnicí bude nataženo také veřejné osvětlení ze Studánek
a předsunuta sem zákazová značka. Zájem o její přemístění projevili všichni zdejší obyvatelé, neboť se sem stále sjíždějí odkladači
odpadu. Osvětlení temného koutu snad také trochu odradí různá individua, aby sem nezajížděla páchat škody…
mj
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POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
ve středu 14. prosince 2011 od 18.15 hodin
na salonku OÚ

Poslední letošní pozvánka je na v pořadí 9. veřejné zasedání, jehož
hlavním bodem programu bude odsouhlasení rozpočtu na rok 2012. Jeho
podrobné znění je uveřejněno na předchozí straně. Přestože je nastaven
jako schodkový, budeme se snažit tento schodek během roku maximálně
snížit a pokusit se udržet rozpočet jako vyrovnaný.
Nicméně je letos vyčleněno několik položek, které je třeba investovat
do dalšího rozvoje obce. Bez těchto investic bychom se nepohnuli z místa.
Je to především částka vyčleněná na odkup zbytku nemovitosti v centru
obce, částka na pořízení projektové dokumentace ve stupni pro územní
rozhodnutí, která bude řešit rekonstrukci hlavní silnice včetně chodníků, je
zde částka na rozšíření vodovodu, na přeložku části veřejného osvětlení,
částka na dofinancování dotací, přidali jsme na veřejná prostranství.
Ostatní položky vycházejí z plateb roku 2011 s přihlédnutím ke
zvýšení cen v roce 2012. Rozpočtové určení daní, o němž se nyní stále
hovoří, se do příjmů obcí promítne až v roce 2013. Bude-li ovšem tato
tolik diskutovaná změna schválena.
Oproti roku loňskému je naopak ponížena položka odměn
zastupitelstva téměř o 50 %, výdaje na kulturu o pár tisíc korun, zejména
proto, jak se můžete dočíst v článku Kačky Pečené, Váš zájem o obcí
pořádané akce je mizivý. Pokud bude nějaká akce pořádána, měla by být
organizována tak, aby příliš nezatěžovala obecní kasu.
Sportovcům přispěje obec letos opět na pohár, neboť financování
sportovního klubu u nás je víceméně skrytou záležitostí. Pronájem budovy
a hřiště není zpoplatněn, elektřina do objektu je hrazena obcí v plné výši.
Poníženy jsou také náklady na dopravní obslužnost. Obec platí
zejména ztrátu linky č. 9, která obsluhuje obec o víkendech a svátcích. Je
na pováženou, zda budeme do budoucna objednávat stejný počet spojů,
když všichni víme, že spoj projíždí obcí během víkendu okolo prázdných
zastávek. Uvítali bychom, kdybyste nám sami dali na vědomí, o které
spoje máte o víkendech skutečně zájem. Pokud tento zájem občané
neprojeví, budeme jednat o omezení některých spojů.
V položce kanalizace jsme se dostali k částce pokrývající úroky
z úvěrů, neboť od ledna 2012 bude provozovatelem Svazek obci TSH.
Ke schválení bude předložena také žádost o dotaci na sanaci barokní
kaple v Sakách, která se nám pomalu rozpadá před očima. Poslední
rekonstrukce neřešila izolaci stavby a pronikající vlhkost do zdiva narušuje
podstatným způsobem její konstrukci. Kaple v Sakách připomíná cokoli
jiného, jen ne kulturní památku. Cena opravy byla stanovena odbornou
firmou na cca 650 000 Kč. Obec by se podílela 5% částkou,
95 % by hradil Středočeský kraj.
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Uvažovali jsme o podání žádosti na rekonstrukci chodníků, ale
bohužel není v tento okamžik reálné tuto získat. Obec stále není
vlastníkem celého objektu v centru obce, který má ustoupit
přeložce komunikace. Pokud se vše bude vyvíjet dle dohod
s exekutory, měl by zvrat nastat v polovině roku 2012. Zatím
máme vyčleněno v rozpočtu dostatečné množství financí na
vyhotovení první části projektové dokumentace, situaci budeme
řešit také změnou územního plánu.
Posledním
letošním
úkolem zastupitelů bude
rozhodnout o odstranění či
neodstranění břízy v ulici
před OÚ. Majitel zdejšího
pozemku požádal o souhlas s
jejím odstraněním z toho
důvodu, že strom brání
budoucímu
vjezdu
na
pozemek,
kde
probíhá
příprava výstavby rodinného
domu.
Součástí žádosti bylo i
pokácení vedlejší poškozené
břízy, které OÚ bez dalšího
povolil.
Na OÚ se dostavili občané, kteří nesouhlasí s poražením břízy
a podle jejich názoru je zcela zbytečné tento zdravý strom kácet,
neboť je kolem něj dostatečný prostor pro průjezd vozidla na
pozemek. Několik zastupitelů provedlo místní šetření, při kterém
ověřili stav stromu a možnost bránění vjezdu na pozemek. Po
všech zjištěných skutečnostech budou zastupitelé rozhodovat o
dalším osudu stromu – vydání povolení ke kácení stromu s
náhradní výsadbou, nebo vyjádří nesouhlas s poražením.
Já pevně doufám, že všichni přítomní zastupitelé projeví svůj
názor, ať už bude jakýkoli. Nejhorší je totiž nemít názor žádný…
Závěrem bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste
pravidelně na naše veřejná zastupitelstva po celý rok docházeli,
nebáli se vyjádřit své postoje a připomínky ke všem událostem,
které se okolo nás odehrávaly, komunikovali jste s námi a já jsem
nemusela promlouvat k prázdným židlím.
Doufám, že v návštěvnosti nepolevíte a budete účastni našich
společných tzv. veřejných zasedání i v roce příštím. Je hodně
důležité, abyste naše konání měli pod kontrolou, sledovali ho a
také korigovali, neboť vaši zastupitelé jednají především za Vás za
všechny, nikoli jenom za sebe. Mějte to, prosím, stále na paměti.
Rádi vyslechneme každý Váš názor, ať je jakkoli nepříjemný.
Bude-li to v našich silách, vždy se Vám pokusíme vyjít vstříc.
Zvu Vás již nyní na únorové zasedání, kdy budeme mimo jiné
probírat změnu č. 2 územního plánu obce, kterou jsme na
listopadovém zasedání odstartovali. Pokusím se při této
příležitosti spojit příjemné s užitečným a návrhy změn ve využití
území Vám zprostředkovat za pomocí techniky promítáním, abyste
co možná nejlépe zachytili, kam naše obec směřuje, a měli
možnost se ke všem navrhovaným změnám vyjádřit.
Neméně zajímavé bude také téma privatizace obecních bytů,
která byla v letošním roce odsouhlasena a obec podnikla potřebné
kroky k jejímu uskutečnění. Jednotlivé byty byly prohlášeny za
bytové jednotky, pozemky rozděleny a nyní se připravuje záměr
obce k prodeji jednotlivých bytových jednotek.
Na viděnou s Vámi se těší Markéta Jehličková

MÍSTNÍ POPLATKY
Ve středu 4. ledna 2012 bude zahájeno vybírání poplatku za odpad na I. pololetí roku 2011. Poplatek zůstává stejný, tj.
250,- Kč na osobu za 1/2 roku. Poplatek je splatný k 31. 1. 2011. Známka na II. pol. r. 2011 platí ještě celý měsíc leden
2012, ale v únoru 2012 musí být již vylepena známka na I. pololetí r. 2012, jinak nebude odvoz proveden.
Ve středu 4. ledna 2012 bude zahájeno také vybírání poplatku za psy na rok 2012. Poplatek zůstává stejný, tj. 75,- Kč za
psa na rok 2012, v případě, že mají občané více psů, tak poplatek za druhého a dalšího psa činí 100,- Kč/rok. Poplatek
za psa je splatný k 31. 3. 2011.

POZOR!!!! Poplatky mohou občané platit P O U Z E v úředních hodinách vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU
od 7 do 13 a od 18 do 20 hodin.
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KNIHOVNA PRO 21. STOLETÍ
Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání,
nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.
Ministerstva kultury vydalo v listopadu letošního roku metodický pokyn, ve kterém vymezuje standardy veřejných knihovnických
a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi. Cílem standardu knihovnických služeb
je zlepšení dostupnosti a kvality knihovnických služeb jejich uživatelům.
Standard knihovnických služeb vymezují následující kategorie a v nich indikátory (kritéria), za kterých jsou v knihovnách
poskytovány služby uživatelům:
Standard „S“//indikátor „I“
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:
S:
I:

Doporučená
hodnota

Celostátní průměr
roku 2009

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST
Počet provozních hodin pro veřejnost týdně.
5
4
TVORBA KNIHOVNÍHO FONDU A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
Výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele
30 – 45
26
obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů za jeden kalendářní rok.
UMÍSTĚNÍ KNIHOVNY V OBCI
V centru sídelního útvaru nebo v blízkosti centra, docházková vzdálenost pro okruh přímé působnosti nemá přesáhnout 15 minut pěší
chůze.
PLOCHA KNIHOVNY URČENÁ PRO UŽIVATELE
Knihovna má k dispozici nejméně 60 m2 na 1000 obyvatel obce.
STUDIJNÍ MÍSTA PRO UŽIVATELE KNIHOVNY
Počet studijních míst.
6
6
PŘÍSTUP K INTERNETU A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM
Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu.
2
1
WEBOVÁ PREZENTACE KNIHOVNY
Dostupnost informací o knihovně a jejích službách dálkovým přístupem je zajištěna prostřednictvím webové prezentace knihovny.
ELEKTRONICKÝ KATALOG KNIHOVNY NA INTERNETU
Knihovny působící v obcích s počtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektronický katalog knihovny, který může veřejnost využívat
prostřednictvím dálkového přístupu.
PRACOVNÍCI KNIHOVNY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ
Pracovníci působící v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10 provozních hodin týdně absolvují další odborné
vzdělávání ročně v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.
MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVNY
Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidelně každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Hodnocení knihovnických
služeb se provádí u uživatelů nad 15 let a u uživatelů do 15 let.

Dosažení vymezených standardů garantuje dobré podmínky pro
poskytování služeb uživatelům. V posledním sloupci tabulky sami
vidíte, že naše knihovna velmi dobře obstála v jejich naplnění.
Současná provozní doba knihovny zůstane pro rok 2012 na
4 hodinách týdně, neboť jste dosud neprojevili zájem o její rozšíření.
Nicméně to neznamená, že bychom v budoucnu toto číslo nechtěli
zvýšit. Nabídka je přímoúměrná poptávce…
V rozpočtu roku 2012 je počítáno s částkou ve výši 12 000 Kč na
nákup nových knih. V přepočtu na jednoho obyvatele nám vychází
podprůměrná hodnota, nicméně tento standard kompenzujeme tzv.
výměnným fondem, který se během roku několikrát obměňuje.
Nehledě na nespočetné knižní dary, které od Vás dostáváme. Stále je
tedy z čeho vybírat.
Od prosince letošního roku jsme bezezbytku naplnili také
standard přístupu k internetu a informačním technologiím. Díky
dotaci Středočeského kraje (z fondu Podpora kultury a obnovy
památek, Podpora obecních knihoven) ve výši 50 000 Kč jsme
zakoupili dva stacionární počítače, multifunkční tiskárnu a projektor.
Pokud se někomu tento počin zdá zbytečným, pak bych ráda podotkla,
že: „zabezpečení neomezeného přístupu k internetu v knihovnách
a k informačním službám podporuje společnost i jednotlivce v jejich
úsilí o dosažení svobody, prosperity a rozvoje. Knihovny a jejich
služby jsou základními vstupními branami k internetu. Knihovny
nabízejí všem příležitost, radu a pomoc, pro některé skupiny obyvatel
jsou jedinými přístupovými místy, která mají k dispozici. Umožňují
překonání bariér vzniklých rozdílností zdrojů, technologií a úrovní
vzdělání.“
(Manifest IFLA o přístupu k Internetu)
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Webovou prezentaci knihovny pak najdete na
oficiálních stránkách obce na adrese www.trebichovice.cz.
V sekci KNIHOVNA je možné také vyhledávat v „katalogu
knih“, což je v našem případě jednoduchý soubor
v programu Excel, ve kterém lze za pomoci velmi
jednoduchého filtru vyhledat potřebné čtivo. Je zde také
seznam knih výměnného fondu a další potřebné aktuální
informace. Přečíst si můžete také knihovní řád. Adresa
knihovny
pro
mailovou
korespondenci
je
knihovna@trebichovice.cz a my se těšíme, že nám na ni
zašlete své podněty, připomínky, kritiky, popř. fotografie,
které budou od ledna zdobit interiér knihovny. Téma
chystané výstavy ROK NA VSI je velice obšírné a vejde se
do něj opravdu cokoli, co jsme během roku zachytili
objektivy svých fotoaparátů.
Pro všechny uživatele knihovny je také na webových
stránkách obce nově zřízena anketa, která měří Vaši
spokojenost s naší knihovnou. Ve dvou kategoriích lze
odpovídat na otázky, které po čase vyhodnotíme a budou pro
nás podnětem pro další zkvalitňování služeb a zároveň
splněním posledního standardu, který spolu s těmi ostatními
naplnil náš projekt s názvem KNIHOVNA PRO
21. STOLETÍ.
Nyní záleží již jenom na Vás, jak dalece budete využívat
všech nabízených možností. Snažili jsme se pro Vás z toho
mála, co jsme před rokem převzali, vytvořit kvalitativně
i kvantitativně nový prostor nejen pro studium jednotlivců či
skupin, ale i pro volnočasové aktivity i setkávání nás všech.
mj
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Připomeňme si:

Protože se poslední dobou množí dotazy na téma kácení dřevin,
připomeňme si několik důležitých skutečností.

březen 2011
Probírka starých knih

PROSINEC

2011

KDYŽ SE KÁCÍ

STROM

28. května 2011
Slavnostní otevření knihovny
spojené s výstavou

Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho
prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Dřevinami se
rozumí stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve
skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na
pozemcích mimo lesní půdní fond.
Všechny dřeviny jsou tímto zákonem pod hrozbou pokut chráněny před poškozováním
a ničením. O jejich kácení se většinou rozhoduje ve správním řízení. V některých případech
je přípustný oznamovací režim, stromy určité velikosti lze kácet i bez oznámení. Předmětem
rozhodování není povolování ořezu dřevin.

K ÁCENÍ BEZ NUT NO ST I PO VOL O VÁNÍ ČI O ZN AM O V ÁNÍ
Povolení ani oznámení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí. Tuto tzv.
mýtní velikost určuje prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. (§ 8 odst. 2) takto: „Povolení

se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí nebo pro souvislé keřové porosty do celkové plochy 40
2
m .“
Termíny kácení: v období jejich vegetačního klidu, které, ač není právními předpisy
přesně stanoveno, se v praxi uvádí jako období od 1. listopadu do 31. března.
Vydávání povolení ke kácení ve
správním řízení na základě žádosti
Vydané povolení má formu správního
rozhodnutí a musí obsahovat výrok, jeho
odůvodnění a poučení o opravném
prostředku. Je přezkoumatelné řádným
opravným prostředkem – účastníci řízení
mohou podat odvolání.
ŽÁDOST musí být písemná a příslušný
formulář je k dispozici na OÚ a na
webových stránkách obce v sekci ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, kde naleznete i bližší
informace.

Kácení je radikální a nevratný proces,
kterým ochuzujeme své okolí a nelze zde
brát v potaz, že dřevina je naším majetkem
a navíc i na našem pozemku a tudíž se
nemusíme nikoho dotazovat a žádat o
nějaký souhlas. Opak je pravdou. Pokud
uvažujeme o pokácení nějaké dřeviny, je
vhodné zkonzultovat tento zásah s
odborníkem. Kácení mimolesní zeleně je
vždy výjimkou a mělo by být až tou
nejposlednější možností. Je třeba si
uvědomit význam každé jednotlivé dřeviny
pro okolní krajinu, daný biotop, ale i
člověka samotného.

VÝ Z N AM DŘ E V IN PR O K V AL IT U Ž I VO T A:
17. listopadu 2011
Společné čtení tentokrát
s kocourem Mikešem

► Zlepšují mikroklima
Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3˚C nižší než teplota ve stínu
mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou
energii. Je-li vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaří za den až 400 litrů vody. Nejenže tím
vyrovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost.
► Zachycují prach a škodliviny
Stromy jsou účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší především
automobilovou dopravou. Vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také
jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění.
► Zmírňují vítr
Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy tak omezují víření
prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího efektu je možné dosáhnout, pokud stromy
rostou na zatravněné ploše – prach usazený na trávníku se už znovu nevíří.

R E A L I Z A C E
P R O J E K T U

KNIHOVNA
PRO 21. STOLETÍ
PROBĚHLA S PŘISPĚNÍM

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

► Slouží jako biotop
Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně ohrožených a zákonem zvláště
chráněných druhů. Staré a dožívající dřeviny jsou bohatým ekosystémem pestré palety různých
druhů organizmů.
► Zhodnocují bydlení
V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také hodnotu nemovitostí. Cena
bytů s výhledem do zeleně může být až o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné
lokalitě.
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Od našeho lesního správce Petra Fejfara ml.:

Milí čtenáři,
jak jistě dobře víte, mám na starost správu místních lesů.
Proto bych Vás rád ve stručnosti informoval o současné
situaci. Jistě si mnoho z Vás všimlo, že je v poslední době v
lese rušněji než obvykle. Proto bych rád uvedl věc na pravou
míru. Porážené stromy byly poškozené nepříznivými vlivy
loňské zimy, mě osobně nedělá radost množství poškozených
stromů, které bylo nutno z bezpečnostních důvodů porazit.
Vyskytovalo se zde nebezpečí pádu poškozených větví.
K mé práci též patří úklid lesa, což jste si možná mnozí z Vás
všimli, postupně se snažím o celkový úklid, aby les plnil svůj
rekreační účel.
V tomto období je již les téměř navrácen do původního stavu,
a to bez poškození.
Na počátku nového roku dojde ještě k prořezání náletů a
nadále v lese nebudou probíhat vetší zákroky.
Ještě bych chtěl v závěru upozornit, že řezání vánočních
stromků je nepřípustné. Pokud bude někdo přistižen, bude
případ předán Policii ČR.
Doufám, že tyto stručné informace jsou dostačující.
V případě dalších otázek se na mě můžete obrátit
prostřednictvím telefonu: 776 66 38 70, anebo na e-mail.:
lesy.trebichovice@seznam.cz

PROSINEC

2011

Vinařická horka po zásahu dle schváleného
plánu péče v maloplošném zvláště chráněném
území přírodní památky, který Krajský úřad
zajišťuje ve smyslu § 77a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny…

Z části svahu horky nad naší obcí zmizelo vše.
Vzniklá planina odkryla nové pohledy na okolní
krajinu. Z dřívějších křovisek se také vynořila
torza bývalého premzu, linolea, matrace apod.

S přáním hezkého dne Petr Fejfar
Saky
V Sakách došlo k poničení
výtlaku kanalizace
neznámým vandalem.
Několik dní vytékala
z potrubí nevábná tekutina,
která znečistila přilehlou
komunikaci.
Dnes je již vše opraveno a
zabezpečeno.

Terén není příliš bezpečný pro procházky a zcela
nevhodný pro dětské hry, neboť v celé ploše
dochází k náhradní výsadbě. Sazenice jsou ovšem
lehce zaměnitelné s obyčejnými klacíky. Jejich
výška nepřesahuje 30 cm a v ploše jsou lehce
přehlédnutelné (dub, habr, lípa).

Požádali jsme také Správu a údržbu silnic o pročištění silnice od letitých
nánosů a o zprůchodnění škarp okolo. Voda neměla kudy odtékat, zůstávala
na silnici a namrzala. Jsou také průběžně prořezávány dřeviny okolo silnice,
které do ní zasahují. Odstranili jsme také komunální odpad, který sem kdosi
uložil ke kontejnerům na tříděný odpad.

„Smíšenka“
OÚ obdržel souhlas Magistrátu
města Kladna, Odboru
výstavby, se změnou v užívání
stavby čp. 35.
Změna se týká užívání části
rodinného domu, kde bude
v 1. nadzemním podlaží
zřízena prodejna „Smíšeného
zboží – večerka“.

Zásah bude pokračovat až do roku 2013 zejména
v podzimním a zimním období.
mj
Několik desítek budoucích stromů ve svazku pro výsadbu:

STRANA

7

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

NOVINKA Z KRUŠOVIC
V 15° PROVEDENÍ

Adventní speciál je 15 % pivo, které se vaří
klasickým dvourmutovým dekokčním způsobem
a zraje v klasickém ležáckém sklepě při teplotě
2 °C. Je připravováno pouze z domácích
ingrediencí a je obzvláště dobře nachmelené.
Vyznačuje se sametovou pěnou, zlatavou barvou
a skvělým řízem.

Vychutnejte si tu pohodu a přijďte
sfouknout alespoň jedno Adventní!
Přijďte ochutnat každý adventní
víkend do „PŘÍPADOVA“

PŘIHLÁŠKY
NA LETOŠNÍ
„SILVESTR“
registrace končí 20. 12. 2011
v pohostinství „PŘÍPADOV“
Při menším počtu než je 30 účastníků,
se akce nekoná!
Vstupné je letos 150,- Kč na osobu

2011

STALO SE

POZVÁNKY
ADVENTNÍ PIVO

PROSINEC

26. 11. 2011 bylo již druhé „Adventní čarování“. Účast byla nižší než minulý rok.
Přišlo jen 20 účastníků a dvě děti, ale k dobré náladě „nám“ nic nescházelo. Opět
bylo připraveno menší pohoštění a letos proběhlo hlasování o nejkrásnější věnec.
Všem bylo jasné, že to nebude jednoduché, neboť všechny naše výtvory byly krásné
a to se opravdu špatně rozhoduje. Na čtvrtém místě se umístnil Honzík Jehlička
(6 hlasů). Třetí místo obsadila Soňa Povondrová (7 hlasů), druhé místo si vybojovala
Zdena Dragounová (8 hlasů). Jejich pořadí bylo tzv. „o prsa“, protože počet hlasů byl
velmi vyrovnaný. Absolutní vítězkou s jednoznačně nejvyšším počtem hlasů byla
Pavlína Matějovská (12 hlasů). Letos si poprvé vyrobila i svůj věnec jedna z
nejmladších účastnic akce Rozárka Dragounová, proto jsme se, jako organizační
jednotka rozhodly, ji také odměnit. Obdržela cenu v podobě bublifuku.
27. 11. 2011 jsme se společně sešli u „Našeho „ vánočního stromu a zazpívali si
koledy při jeho rozsvěcení. Přesto, že letos nesněžilo jako v loňském roce, myslíme
si, že akce se velmi vydařila, neboť repertoár našich mladých zpěváků byl o něco
rozšířen, takže jsme společně „pobyli“ trochu déle. Kdo chtěl, mohl si dát „svařák“,
čaj nebo grog a rozdávaly se perníčky, které napekla naše místní vyhlášená pekařka
Dáša Jakešová. Doufáme, že naše snažení
přineslo všem alespoň trochu radosti do všedních
dní a otevřelo cestu ke krásnému prožití
následujících svátečních dní.
3. 12. 2011 „Dětská mikulášská“ přinesla v
letošním roce několik změn v podobě obsazení
aktérů, jež přišli děti jak postrašit, tak odměnit.
Pevně doufám, že děti si svůj den v roce, kdy
musely prokázat velkou odvahu, užily a budou
nyní už jen hodné. Jsem přesvědčena, že Ježíšek
na ně nezapomene a nadělí jim velkou hromadu
dárků.
kp

VÝSLEDKY WEBOVÝCH ANKET
Počet hlasů
PRODAT BYTOVKY:

ANO
NE
JE MI TO JEDNO

213
162
128

V procentech
42,3 %
32,2 %
25,4 %

VESNIČTÍ TURISTÉ
Již po poněkolikáté jsme v neděli ve
14:00 vyrazili na procházku po našem
okolí. Účast sice nebyla velká, o to lépe
se nám „šlapalo“.

KÁCENÍ AKÁTŮ A KŘOVIN NA VINAŘICKÉ HORCE JE SPRÁVNÉ.
ANO
75
NÁPAD PĚSTOVAT NA HORCE OVCE NEBO KOZY.
ANO
87
HORKA BY MĚLA ZŮSTAT TAK, JAK JE.
ANO
75
JE MI TO JEDNO.
66

SPP – SPOLEK PŘÁTEL PRÁCE
ANO. Chci být členem.
Můžeme se pokusit, ale moc šancí tomu nedávám.
Ne bláznivý nápad! V dnešní době?! NESMYSL!

Pokud se k nám chcete přidat,
není nic jednoduššího, než v neděli
ve dvě po obědě dorazit na
parkoviště za hospodou.
Občerstvení si nosíme každý svoje.

112
105
112

20,7 %
24 %
20,7 %
18,2 %

34 %
32 %
34 %

Děkujeme všem, kteří se hlasování účastnili. Ale je mi docela líto, že máme mezi
námi stále dost občanů, kterým je jedno, co se kolem nich v obci děje. Mám totiž
v poslední době mnoho případů ve svém okolí, kdy se potvrdilo pravidlo, že s čím
kdo zachází, s tím také schází. Prosím všechny, aby na to nezapomínali.
kp
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KULTURNÍ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
LE D E N


SOUTĚŽ V MASOVÝCH A SÝROVÝCH ROLÁDÁCH.
Na první ročník této akce se přihlásilo 8 výrobků a odměněni
za svou práci byli všichni.

ÚNOR
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ měl velkou účast, myslíme, že
děti byly spokojené. Připravujeme se na příští rok opět
v únoru a na všechny se velice těšíme.
 KARNEVALOVÁ ZÁBAVA proběhla bez sebemenších
problémů a mnoho masek bylo odměněno, ale na Sáru
zkrátka „nikdo“ neměl. Její maska čarodějnice byla naprosto
dokonalá!

BŘEZEN
 DÁMSKÁ AKCE – OSLAVA MDŽ nás překvapila svojí
účastí, neboť při jiných akcích se naše starší ročníky moc
nezúčastňují, na této akci jich bylo hodně a aktivně se
zapojily i při tanci. Všechny jsme byly nadšeny a doufáme,
že naše maminky a babičky přijdou příští rok zase.





Akce zdobení vajec a perníčků se bohužel pro nezájem občanů
nekonala.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA měla již svůj třetí ročník a sešlo se 10
vzorků, jako každoročně byli odměněni všichni, kdo se zúčastnili.
Těšíme se v příštím roce na další ochutnávku Vašich skvělých výrobků.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC nám pomohlo k tomu, že se konečně
alespoň trochu uklidilo v okolí našeho fotbalového hřiště, což snad
tímto neskončilo. Bohužel dnešní doba společenským akcím tohoto
typu moc nenahrává, protože spousta lidí opět nedorazila, neboť měla
své soukromé akce doma. Kdo přišel, neprohloupil, hlavně dětem se
akce líbila, neboť ty, co přišly v kostýmech, byly oceněny.

K V Ě TE N
 TURNAJ VE STOLNÍM TENISE, který měl žalostně malou účast,
ale zase „my“, co jsme přišli, jsme si to užili a na všechny zbyly ceny.
Jen doufám, že příští rok se nebudete bát přijít jen proto, že se
zúčastňuje Kačka Pečka a „Vy“ se bojíte, že by Vás porazila…
 MÁJOVÁ VESELICE, už ani nevím kolikátá v řadě, byla opět
úspěšná na účast a všem se moc líbila, včetně přespolních účastníků.
Takže v květnu se zase uvidíme.
 KNIHOVNA byla opět po řádném úklidu UVEDENA DO
PROVOZU a funguje pro pár našich občanů hlavně v rámci tzv.
výpůjček v kooperaci s kladenskou knihovnou. Otevření bylo spojeno
s výstavkou fotografií nazvanou „Takoví jsme byli“, která se všem
moc líbila, neboť jsme si mohli oživit tváře i těch, kteří bohužel už
nejsou mezi námi.
ČERVEN
 DĚTSKÝ DEN byl pro děti, které přišly, velmi bohatým dnem hlavně
co se týkalo dárků a jídla. Byly pro ně připraveny langoše, párky v
rohlíku a odpoledne také Happy Mealy z kladenského „Mekáče“. Účast
byla velice sporadická, ale zase se organizátorům díky tomu dařilo vše
dobře zvládat, všechny naše i přespolní děti už se těší na svůj příští den
stejně jako my. Nejkrásnější na světě je totiž dětský úsměv.



JARNÍ PLES je akcí obecního úřadu a letos proběhl již 8.
ročník. Je to akce, na kterou jako jedinou, chodí snad celá
obec, včetně „našich seniorů“. Všichni se vždy dobře
pobavíme a mnoho z Vás si odnese i krásné ceny z tomboly.
Takže v březnu se doufám opět uvidíme.

DUBEN
 OBECNÍ ÚKLID, který probíhá již tradičně před
Velikonocemi, byl vcelku úspěšnou akcí, co se týká účasti,
neboť přišlo více „naplavenin“ než v loňském roce. Všem
tímto ještě jednou děkujeme a snad je v příštím roce
neodradí, že ostatním je jedno, v jakém svinčíku si společně
lebedí, hlavně, když je nebudou bolet ruce.

STRANA
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MOTOSRAZ – první sraz motorkářů letos organizovali
naši místní „motorkáři“ za pomoci obecního úřadu a
musíme uznat, že přes počáteční rozpaky se jim akce
vydařila, účast byla nakonec na tak malou obec pěkná a
počasí jim velice přálo, takže se zřejmě příští rok uvidíme
na druhém ročníku.



Z ÁŘ Í bylo tzv. oddechovým měsícem, kdy se nekonala žádná
veřejná kulturní akce.
ŘÍJEN
 POSVÍCENÍ proběhlo, myslím, jak mělo, zábava měla až
nebývalou účast a pondělní „pěkná hodinka“ jakbysmet.
Je zřejmé, že když se delší dobu nic neděje, všichni jsou
natěšeni na další akce, nebo že by jen rádi dodržovali
tradice? Ať tak či tak těšíme se na příští posvícení.
 TŘEBIVADLO začíná zřejmě opět ožívat, neboť proběhla
první schůzka po skoro roční odmlce. Držíme všem
ochotníkům palce, ať se jim daří a těšíme se na jejich
„kousky“.

2011

LI S TO P AD
 O podzimní pálení „čarodějnic“ neprojevili občané v podstatě vůbec
zájem, snad tomu tak bylo z důvodu již velmi chladného, přesto
slunečného dne. Pevně doufám, že nešlo jen o to, že jsme všichni velice
zlenivěli a televize a počítače jsou nám přednější. Ruku na srdce – dříve
se lidé scházeli, aby si popovídali a mnohdy i pomohli, když bylo třeba.
Zkuste požádat TV nebo PC, aby Vám pomohli s čímkoli. Držím Vám
palce, budete zřejmě první na světě, komu se to podaří.
 ČTENÍ V KNIHOVNĚ S KOCOUREM MIKEŠEM proběhlo za
účasti našich nejmenších v místní zrenovované knihovně.

V červenci odstartovala akce „RENOVACE SÁLU“, která
probíhala celé prázdniny až do počátku září. Tato akce byla
popsána podrobně v měsíčníku, takže se k ní již nebudu vracet.
SRPEN
 Měli jsme možnost být svědky fotbalového klání mezi
čtyřmi středočeskými obcemi včetně té naší. Všichni si „to“
myslím užili a drželi se hesla, že „není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“.

PROSINEC



DRUHÉ ADVENTNÍ ČAROVÁNÍ mělo sice nižší účast než to první,
ale atmosféra byla o to komornější a nebyla tzv. hlava na hlavě.
Všechny jsme si to dokonale užily a odnesly si ty nejkrásnější věnce na
světě, protože jsme si je vytvořily samy. Chtěla bych poděkovat všem,
kdo mezi nás přišli a hlavně těm maminkám, které mezi nás přivedly i
svoje ratolesti. Doufám, že je budou brát i na jiné společné akce, neboť
jen tak se naučí žít v kolektivu všem věkových kategorií.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU bylo jako v loňském roce
doprovázeno zpěvem koled našich nejmladších a také vůní „svařáku“,
čaje, grogu a perníčků. Všichni přítomní si společně s našimi
nejmladšími rádi zazpívali. Atmosféra byla skvělá i přesto, že letos nám
zatím nenapadl sníh.

PROSINEC
 DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ byla opět velmi náročná, neboť naši
nejmenší měli co dočinění s pekelníky. Letos jsme měli jen jednoho
anděla, ale zase na rozdíl od jiných obcí jsme měli Mikulášku, která
naštěstí neztratila sukni a ani Mikuláš neztratil plášť, takže nakonec vše
dobře dopadlo. Účast byla velká, a proto dětem do pokladny přibylo
zase několik penízků na jejich MDD. Všem moc děkujeme a těšíme se
na Vás v příštím roce.
 PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN byl pro nezájem zrušen.
 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÁKY. V době uzávěrky
jsme měli ještě před touto akcí.

Nesmíme v tomto výčtu samozřejmě zapomenout, že proběhla také nějaká ta burza a tady bych chtěla poděkovat pí. Hofmanové, která nám vždy
s touto akcí ochotně pomáhá. Chtěla bych také poděkovat našemu hostinskému Martinovi Ferenčíkovi, který nejen, že je pravidelným sponzorem
většiny akcí, ale hlavně on sám pořádá spoustu „svých“ akcí pro Vás všechny. Například turnaje v šipkách a lóře, ale hlavně nám vždy umožní
ochutnat „něco“ jiného. Mám na mysli ochutnávku různých druhů piv, nebo jiných nápojů a pochutin, ale hlavně je velice ochoten a nápomocen
při všech i soukromých akcích.
To jsou v kostce všechny akce, na které jste měli možnost přijít a pobavit se s ostatními. To, že jste zůstali doma, znamená jen jedno: „Vy“
nikoho nepotřebujete a o nikoho nestojíte. Nebojte se, funguje to i opačně. Ti, kteří mezi nás chodí, ví proč a pro koho to dělají a zřejmě je „to
baví“.
Katka Pečená

◙FOTOSOUTĚŽ ◙ FOTOSOUTĚŽ ◙ FOTOSOUTĚŽ ◙
Abychom měli na co vzpomínat i v roce příštím, dovolte již poněkolikáté předložit Vám upoutávku na chystanou
výstavu, která by měla být v brzké době instalována do prostor knihovny. Pokud vlastníte nějaké zajímavé
fotografie, týkající se našeho každodenního života, zašlete nám je na knihovna@trebichovice.cz.
Jako ochutnávku nabízím několik snímků:
mj
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Fotbalový podzim 2011 SK Třebichovice
Jarní část mistrovských soutěží jsme zakončili celkem úspěšným
turnajem začátkem srpna. I přes tento fakt, jsme zvažovali, zda podat
přihlášku do nové sezóny 2011-2012. V závěru jarní části se nám totiž
vůbec nedařilo. Byl nedostatek hráčů, proto se není co divit, že naše
porážky končily vesměs dvojciferným skóre na straně vítězů. Vrcholem
byla porážka od vedoucího Svinařova, která skočila výsledkem 25:0
(to byla asi největší ostuda).
Během letní přestávky se nám podařilo některé hráče přemluvit k aktivní
činnosti, získali jsme další hráče na hostování či na přestup. Zahájili jsme
tréninky, ve kterých trenéru Martinu Ferenčíkovi pomáhal jeden
z příchozích hráčů, Libor Bochořák. Účast na trénincích byla zpočátku
velmi dobrá, později se tréninková morálka zhoršila. Největším přínosem
byl přestup Tomáše Abraháma, synovce našeho funkcionáře a zároveň
nejstaršího hráče okresu Jana Abraháma. Dále potom přišel Marcel Strejc,
který byl na hřišti rozhodně vidět. Škoda jen že část soutěže nemohl
nastupovat díky zranění. Znovu se v brance objevil Tomáš Starý, kterému
podzim opravdu vyšel a byl týmu oporou.
Za celou podzimní část jsme dali bohužel pouze 13 branek, a to bylo
žalostně málo. Navíc jsme neproměnili i několik pokutových kopů, a tak na
nás v soutěži zbylo čestné poslední místo v tabulce podzimní části. Oproti
jaru však už nedostáváme tolik branek a dokonce jsem i jedno utkání
vyhráli. Derby s Hrdlívem skončilo nerozhodně. Celkem jsme získali
4 body.

PROSINEC

2011

VÝMĚNA STRÁŽÍ
Každé dítě ví, že jsou ptáci, kteří odlétají
na zimu do teplých krajin, a jsou ptáci,
kteří u nás přezimují. Už ne tolik lidí ví,
že situace s „globálním“ pohybem ptactva
je složitější…
Ačkoliv pro značné množství druhů je
„česká kotlina“ pouze letoviskem, kde
nejsou ochotní a schopní přezimovat, a na
zimu se musí přesunout na jih, jsou
naopak i tací, kteří naopak ze severu
přilétají přečkat zimu do naší zeměpisné
šířky.
Jako příklad lze uvést brkoslava, čečetku,
kolihu, modráčka… jako nejlepší příklad
však uvádím křivku. Uvádím ji proto, že
ve třebichovických borech je opravdu
hojná. Vezměte dalekohled a pozorujte
koruny jehličnanů! Křivka je u nás natolik
spokojený zimní host, že v našich lesích
i hnízdí… Od Vánoc do jara!!!

Tabulky s výsledky podzimní části
Třebichovice
V. Přítočno B
Třebichovice
K. Žebrovice
Třebichovice
Třebichovice
Braškov B
Třebichovice
Třebichovice
Lidice B
Třebichovice
Vinařice B
Třebichovice
Celkové skóre

Buštěhrad B
Třebichovice
Pletený Újezd
Třebichovice
Dubí
Družec B
Třebichovice
Bratronice
Stehelčeves
Třebichovice
Hrdlív B
Třebichovice
Kačice

2:5
10:0
!!!! 3:2
10:1
0:6
2:5
4:1
1:6
0:3
4:0
3:3
4:0
0:12
13:74

Přes toto zlepšení se nám nepodařilo na domácí utkání přilákat více
příznivců.
Kromě sekání hřiště se v areálu prováděla údržba záchytných sítí,
vysekávání stráně nad hřištěm a dokázali jsme se vyrovnat i s rozoraným
hřištěm po útoku divokých prasat.

Křivka obecná (Loxia curvirostra L.) Samci
jsou nápadní karmínovým zbarvením. Má
překřížené čelisti zobáku uzpůsobené k vybírání
semen ze smrkových šišek.

Aby to stále ještě nebylo tak jednoduché,
na laiky v oblasti přírody je nachystán
jeden trik – „výměna stráží“.
Jsou totiž okolo nás i ptačí druhy, „které“
vidíme po celý rok, a tudíž by se
„logicky“ řeklo, že jsou to ptáci
přezimující, tedy celoročně přítomní
v naší přírodě. Jenže pravda je jiná. Ono
totiž při stálé přítomnosti ptačího druhu
probíhá „výměna“ jednotlivců. Ty
konkrétní ptáky, které pozorujeme v lese,
na zahradě a na vsi v létě, nejsou titíž
jednotlivci, které tam vidíme v zimě.
Letní „směna“ se na podzim posune dále
na jih, a k nám přilétají ptáci téhož druhu
ze severu.
Nejlepším příkladem je všudypřítomný,
a v zimě dominantní havran.
Martin Antušák

K nadcházejícím vánočním svátkům a novému roku
2012 přejeme Všem příznivcům hodně zdraví a pohody
a připojujeme přání, ať v novém roce zase najdou cestu
na naše hřiště ve Třebichovicích a přijdou nás podpořit.
Sportu zdar a kopané zvlášť
Za SK Třebichovice Jan Abrhám

