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ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE!

ROČNÍK XVII

Uzávěrka tohoto čísla: 25. dubna 2018
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: K. Petrášek, 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:

TŘEBICHOVICKÉ
MÁJE

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

pátek 11. 5. od 17 hodin
stavění krále před OÚ
sobota 12. 5. od 14 hodin
začínáme u pohostinství PŘÍPADOV
průvod obcí ♦ krojovaná chasa
živá kapela ♦ prodej lístků na večerní zábavu
sobota 12. 5. večer
19:30 kolový tanec Česká beseda před OÚ
19:50 poražení krále
následuje taneční zábava s kapelou
TANCOVAČKA
v pohostinství PŘÍPADOV ve Třebichovicích
vstupné 80 Kč

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
US N E S EN Í Z 2. VE Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E Z E DN E 9. 4 . 2 01 8
US N ES E N Í č. 3 /2 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice schvaluje měsíční odměnu neuvolněné
starostce od 1.1.2018 ve výši 24.593,- Kč. Chyba ve vyplacené
odměně bude odstraněna ve výplatním termínu za měsíc březen
2018, kdy bude starostce ze správně vypočtené odměny odečteno
168,- Kč, které byly neoprávněně vyplaceny ve výplatním
termínu za leden a únor 2018. Správná výše odměny bude
starostce vyplácena od výplatního termínu duben 2018.

US N E S EN Í Z E 3. V E Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E Z E DN E 16 . 4. 20 1 8
US N ES E N Í č. 3 /3 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice schvaluje předloženou kupní smlouvu na nákup
žacího traktoru Starjet P6 PRO, prodávající Ing. Miloslav Šípal,
Libovice 68, 273 79 Tuřany, IČ 69005931, kupní cena
199.404,90 Kč včetně DPH a ukládá starostce tuto kupní
smlouvu jménem obce uzavřít.

DUBEN

2018

Na téma: CHODNÍKY A SILNICE
Oběma pisatelům z diskuzního fóra na obecním webu jsem přislíbila odpověď
na stránkách zpravodaje, aby se informace dostaly k co nejširšímu okruhu
čtenářů. Než začnu, poděkuji zejména panu Chodci za RE, se kterou se nelze
než ztotožnit.
Vloni v létě jsem potkávala plno maminek s kočárky, které jezdily slalom
mezi zaparkovanými auty na chodníku a silnicí. Děcko na tříkolce, které jelo
vedle kočárku, se dostalo na frekventovanou silnici, kde by se chodec vůbec
neměl pohybovat. Tohle si koleduje o průšvih. Chodníky by měly být pro
chodce, ne pro auta. Letošní léto bude o to horší, že přes obec vede objížďka.
Někteří občané si předzahrádku již zrušili a parkují zde, aniž by ohrožovali
bezpečnost ostatních. Díky za to. Bohužel, ve valné většině lidé dávají auta na
chodník a tuto bezohlednost nikdo neřeší.
Když se zeptám, proč tam parkují, zda si uvědomují riziko, kterému vystavují
chodce, vždy se mi dostane odpovědi ve formě otázky: A kde jako máme
parkovat?!
Domnívám se, že slušný člověk nepotřebuje kázání, kde má a kde nemá
parkovat. Kdo je kdo, poznáte nakonec sami. Stačí vyrazit po hlavní na
Libušín… Kdysi snad chodníky se pod tíhou aut propadly a zmizely z povrchu
zemského. Torza, která po nich zbyla, jsou výslednicí lidského přístupu
k obecními majetku.

US N ES E N Í č. 4 /3 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice projednalo a schvaluje předloženou zadávací
dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
Rekonstrukce místní komunikace v obci Třebichovice.
ZO Třebichovice ustanovilo komisi pro otevírání obálek ve
složení: L. Pečený, V. Hofmanová, M. Kalušová, jako náhradníci
R. Matějovská, M. Jehličková.

US N ES E N Í č. 5 /3 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s delegováním paní
Markéty Jehličkové, starostky Obce Třebichovice, jako
akcionáře společnosti VKM, a.s., na řádnou valnou hromadu
společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, A.S., která se
uskuteční v květnu 2018, jakožto i na všechny mimořádné a
řádné valné hromady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.,
IČ 4635691, které se uskuteční v roce 2018.
V případě neúčasti delegované na VH, vyslovuje ZO
Třebichovice souhlas se zastupováním náhradníka pana Libora
Lesáka.

Z DISKUZNÍHO FÓRA
na obecním webu
Lukáš: Chodníky a silnice
Dobrý den. Mám dotaz ohledně plánované rekonstrukce
chodníků, silnic. Slyšel jsem od nespokojených obyvatel,
jakým způsobem k tomu přistupuje pan místostarosta
Pečený. Chci se tedy optat jakým způsobem zachováte
parkovací místa u domů? A jestli je to ještě vůbec
v plánech obce. Díky
Chodec: Re: Chodníky a silnice
Uvnitř vesnice je to asi jedno, tam po chodníku stejně
nikdo nechodí, tak tam se klidně můžou zrušit a udělat se
místo toho parkovací stání. Ale co se týče silnice směr
Libušín - to je katastrofa, všichni parkují na chodníku
a vůbec se tudy nedá procházet, přitom všichni mají dvůr,
na který můžou zajíždět! Tady bych se klidně přikláněl
k variantě odkoupit od všech předzahrádky a místo nich
udělat parkovací stání + chodník. Chodník není
parkoviště!!!!

Parkovací místa u domů (podél II/118)
Budou? Je to spíše dotaz na projektanta, zda tady vznikne prostor pro zřízení
takových míst. Silnice musí mít technické parametry, taktéž při projektování
chodníku je třeba vycházet z nějakých norem. Pokud zde zbude místo na
parkování, bude to vítané, obec nebude proti. Je třeba, aby občan bydlící podél
silnice uvažoval o zrušení předzahrádky, pokud chce parkovat před svým
domem, protože prioritou obce bude chodník pro lidi, ne pro auta. Obec
předzahrádku nemusí odkupovat, stačí, aby si ji občan na vlastní náklady
zrušil a také na vlastní náklady zpevnil. Nepředpokládám totiž, že by obec
investovala do soukromých zájmů. Naopak, uvítali bychom, kdyby vlastníci
přilehlých pozemků nabídli obci ke koupi část, na níž bychom mohli zpevněná
parkovací místa vybudovat. Jedná se především o pozemky na konci obce
směr Libušín, popř. pozemek u parku. Myslím, že by to bylo velice příjemné
řešení našeho parkovacího problému. Obávám se však, že ze strany vlastníků
pozemků nebude zájem. Pokud však čtou tyto řádky a myšlenka je zaujala,
byla bych velmi ráda, kdyby obec oslovili s nabídkou.
Výběr projektanta měla provést podle posledních dohod obec, ale stále se ještě
jedná o možnosti, že projektanta vybere Středočeský kraj zastoupený
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, jelikož tyto
organizace jsou personálně zcela jinak obsazené, než naše obec. Také
finančně by to bylo pro nás zajímavé. Předpokládám, že se brzy dohodneme,
smlouvu uzavřeme a projektant bude vybrán.
Jakmile se tak stane, pokusíme se svolat nějaké společné jednání, abychom si
navzájem sdělili své požadavky a možnosti. Slibuji, že nebudeme projektovat
bez vás!
Nyní si, prosím, vozidlo odstavte z chodníku, aby bylo možné po něm
procházet. Děkuji především za všechny maminky s kočárky a jejich děti.
Ještě bych vás ráda seznámila s aktuální situací ohledně opravy místní
komunikace vedoucí okolo „bytovek“. Byla podána žádost o dotaci
z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“ administrovaného
MMR ČR. Předpokládaný termín zveřejnění vyhodnocených žádostí je duben
2018. K datu uzávěrky TM není výsledek znám.
Nicméně, poslední veřejné zasedání schválilo zadávací dokumentaci pro
výběr zhotovitele a na den 2. 5. 2018 je stanoveno ukončení lhůty pro
podávání nabídek. Oprava silnice spočívá ve výměně povrchu komunikace,
osazení silničními obrubníky a sjezdy v místech vjezdů do nemovitostí. Další
veřejné zasedání dne 21. 5. 2018 má na programu výběr dodavatele opravy
komunikace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí víc
jak 1 mil. Kč bez DPH.
Markéta Jehličková
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PRONÁJEM BYTU

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 21. května 2018
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.

Bytový dům Třebichovice č.p. 107,
č. bytu 5, 3. patro
Velikost bytu 2+1
Celkem podlahová plocha 52,90 m2
Sklepní prostor 22,23 m2

2.

Minimální měsíční nájemné za podlahovou plochu
je stanoveno následovně:
pro rok 2018 ve výši 41,92 Kč/m2
pro rok 2019 ve výši 45,06 Kč/m2

8.

Podlahovou plochou bytu se rozumí součet podlahových ploch
všech místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud
jsou užívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepů,
které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a
teras se započítává pouze jednou polovinou.
Cena za nájemné za vybavení bytu (bojlery, kotle, atd.) se odvíjí
od pořizovací ceny vybavení a je sjednána individuálně.
Pronajímatel však není povinen hradit nájemci vybavení bytu.

2018

POZVÁNKA

ZÁMĚR OBCE TŘEBICHOVICE

Termín vyhlášení: 25. 4. 2018
Termín uzávěrky: 21. 5. 2018, 12:00 hodin
Prohlídka uvedeného bytu po dohodě s pronajímatelem

DUBEN

3.
4.

5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
ZO
Schválení návrhu závěrečného účtu s výhradou
za r. 2017
Schválení účetní závěrky 2017
Schválení výběru dodavatele na VZMR
„Rekonstrukce místní komunikace v obci
Třebichovice“
Zařazení nového majetku
Schválení záměru - prodej pozemku p.č. 42/6
Schválení záměru - prodej pozemku p.č. 458/9
Schválení záměru - prodej pozemků p.č. 791/2 a
p.č.st. 317
Schválení záměru - prodej pozemku p.č. 791/3
Schválení záměru - prodej pozemku p.č. 805/2
Schválení záměru - prodej pozemku p.č. 805/4
Schválení záměru - prodej pozemku p.č. 806/5
Schválení příspěvku na činnost obecně
prospěšné společnosti Přemyslovské střední
Čechy
Zřízení nového hřiště pro míčové hry
Odvolání místostarosty, volba místostarosty
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI NA
PRONÁJEM BYTU v č.p. 107 Třebichovice
Různé

UVEDENÝ BYT K DISPOZICI
Předpokládaný termín: od 1. 7. 2018

Uzavírka silnice v obci Pchery

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Z důvodů výstavby kanalizace
v obci Pchery je

► přihlášky se podávají na předepsaném formuláři, který
je k dispozici v sídle OÚ Třebichovice a na
internetových stránkách www.trebichovice.cz
► přihlášky se podávají v zalepené obálce, zabezpečené
proti předčasnému otevření, kde na čelní stranu
uveďte:
Výběrové řízení na byt č. 5, Třebichovice čp. 107
NEOTEVÍRAT
► na zadní stranu uveďte svoji adresu a kontaktní
telefon
► obálku odevzdejte nejpozději do 21. 5. 2018 do 12:00.
do sídla OÚ Třebichovice.

Podrobnější informace naleznete ve vyvěšeném
záměru na úřední desce.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne za závěr
veřejného zasedání dne 21. 5. 2018.

od 9. 4. do 30. 6. 2018
stanovena objížďka přes naši obec.
Průjezd přes Saky do Pcher zachován.

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

Třebichovických májů 12. 5. 2018
se doba nočního klidu v noci následující po konání
akce 13. 5. 2018 vymezuje od 2. do 6. hodiny.
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Pracovníci obce byli vybaveni novým výkonným žacím
zařízením, které jim výrazně pomůže při údržbě zeleně.
K dispozici bude také pro sekání fotbalového hřiště. Žací
traktůrek je vybaven hydraulikou, která vyzdvihne plný koš do
potřebné výše a k vysypání jeho obsahu dochází bez potřeby
ručního zásahu obsluhy.
Dalším pomocníkem bude také elektrocentrála, na níž bude
možné zapojit řadu elektrických nástrojů.
Obec pořídila také kultivátor a další drobné pomůcky, bez nichž
se údržba zeleně neobejde.
Máme i nového pomocníka v podobě silného mladého muže,
který vydatně pomáhá především při sekání trávy.
Na hřbitov byla zakoupena nová pumpa.
Byl osazen svah vedle přístřešku po demolici, chystá se další
úprava prostranství, realizuje se elektrická a vodovodní přípojka
do budovy…
V obecní vile č.p. 107 skončila výměna oken a dveří.

mj

DUBEN

2018

Dětské hřiště za OÚ
 Na základě žádosti rodičů bylo objednáno nové dopravní značení
s výrazným pozadím, které budu co nejdříve namontováno na silnici
na Smečno v oblasti dětského hřiště. Byla zadána poptávku na
vodorovné dopravní značení, které by se umístilo na silnici přímo u
dětského hřiště. Doufejme, že tyto prvky pomohou zvýšit bezpečnost
našich dětí, ale základ musí mít děti od svých rodičů, aby věděly, jak
se chovat na kole na silnici. Opatrnosti nikdy nezbývá!
 Definitivně byl zrušen kopací prostor. Ten se totiž ukázal jako
značně nešťastné řešení ve vztahu k obyvatelům, kteří s hřištěm
sousedí. Opětovně jim děti lezou přes plot, opětovně jsou atakováni
zvoněním dětí, kterým na jejich pozemek spadl míč. Proto bude tento
prostor v budoucnu vyhrazen klidovým aktivitám pro nejmenší.
Kopací aktivity a veškeré hry s míčem by měly být z hřiště pro
nejmenší přesměrovány na hřiště za parkem. Nehledě na to, že 12ti
až 14ti letí hoši by neměli ani používat herní prvky, které jsou určeny
dětem do 10 let!!!
Minulý týden jsem s chlapci na toto téma hovořila, přečetli jsme si
ceduli, která visí na vrátkách a vypadá to, že pochopili, protože už
je vidím kopat na velkém hřišti a kluci neskáčou po tenisovém
stole jako kamzíci…
Nicméně, i tato skupina teenagerů má své potřeby a vyžití s míčem
je pro kluky velmi důležité. Hoši (ale i dívky!) se na mě obrátili
s prosbou, zda by jim obec nezřídila hřiště na míčové hry. Vybrali
si prostor za brankou směrem k parku, kde je dle platného
územního plánu možné zřizovat sportovní a tělovýchovná
zařízení. To oni samozřejmě netuší, ale vybrali si správně! Proto
bude na programu veřejného zasedání zařazen bod Zřízení
nového hřiště pro míčové hry. Je totiž třeba, aby tento projekt byl
podpořen zastupitelstvem.
M. Jehličková
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JARNÍ PLES
15. ročník Jarního plesu obce Třebichovice je za námi.
Zahrála na něm skupina ALL RIGHT BAND, nechyběla bohatá
tombola a několik kulturních vložek, o které se postaraly
především úžasné ženy ve věku od 30 do 77 let. Přijely k nám
z chmelařské oblasti z obce Staňkovice poblíž Žatce a říkají si
STAŇKOREBELKY. Podtitulek na jejich vizitce zní: tančení
z recese. Měli jsme možnost shlédnout jednat kočičí tanec, ale
především kabaretní scénku z filmu Limonádový Joe, kde ženy
tančily několikaminutový kankán, některé z nich dokonce
zvládly stojky, na dřevěném koni přicválal sám Joe, a na závěr
si s krásnými kankánovými tanečnicemi mohli zatančit také
naši muži. Nesmírně příjemnou performanci ocenili všichni
přítomní velkým potleskem a my věříme, že jsme tyto úžasné
dámy neviděli naposled. Před půlnocí se objevil se svými
laserovými tyčemi Daniel Doležal a předvedl krátkou
překvapivou ukázku svého umění.
mj
Děkujeme všem, kteří pomáhali při přípravě plesu, jsme rádi, že ohlasy byly kladné a že jste se dobře bavili.
Obec Třebichovice děkuje všem
sponzorům, kteří svými finančními
prostředky i věcnými dary přispěli
výrazným způsobem k úspěšnému
průběhu plesu.
Lukáš Holeček
Klára Jakešová
Markéta Jehličková
Milan Petriščák
Kateřina Pečená
Václav Uhlík
Lenka Smažíková
Petra Uharček
Renata Matějovská
Eva Květoňová
Martina Holečková
Jiří Kučera
OVUS – podnik živočišné výroby
spol. s r.o.
PS.: Jako každoročně proběhla během plesu kontrola provozu šatny. Kontrolní orgán neshledal žádná pochybení ze strany pořadatelů.
Šatna byla v pořádku, lístky byly řádně přišpendlené, čísla seděla. Tak jsme moc rády a těšíme se na další kontrolu…
mj

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Máme za sebou také další jubileum – 10. ročník Velikonoční nádivky. Jak obrázek s hodnocením napovídá, vítězkou se stala
Dominika Matějovská. Druhé místo patří Martinu Fejfarovi a o třetí příčku se podělili Vendula Čadková, Ota Horník a J. K. Fraibiš.
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BURZA
Letošní JARNÍ BURZA byla velmi úspěšná a hojně navštěvovaná. Pořadatelé otevírali sál již během
týdne, neboť ne všem se víkendový termín k nákupu hodil. Pět korun za kus je cena symbolická
a hodnota nabízených věcí ji mnohonásobně převyšuje. Není však záměrem pořadatelů ceny zvedat
a vydělávat. Jde nám zejména o to, aby odložené, v řadě případů velmi pěkné věci, neskončily v koši.
Burza je především charitativní akcí, kterou v naší obci již mnoho let pod záštitou OÚ pořádá paní Věra Hofmanová a další ženy
a dívky, které se na přípravě podílejí. Výtěžek z této akce je věnován buď na dětské akce, nebo ochotníkům na provoz divadla, např.
na nákup kulis, apod. Zbylé věci se věnují jednak lidem bez přístřeší, zejména na loď Hermes, která kotví na Vltavě, kde mnohé věci
ještě poslouží a najdou uplatnění, dále dětem do kladenského kojeneckého ústavu, sociálně slabým rodinám a lidem v nouzi, psím
útulkům (deky). Zbytek lepších oděvů a věcí je uschován pro další akci, neprodejné věci končí v kontejneru na oděvy.
Během celého roku přijímáme věci do burzy, které jsou pak nabízeny k prodeji. Pokud máte doma cokoli, co již nechcete vlastnit
a mohlo by ještě jiným posloužit, zkuste se zapojit do této akce, která vešla v povědomí daleko za hranice naší obce.
mj

PŘÍPADOVSKÝ UTOPENEC
Hospůdka Případov hostila účastníky 1. ročníku
soutěže o nejlepšího utopence. Jejím iniciátorem byl
Honza Vosyka, finančně se na ní podílel oddíl
motorkářů z SK Třebichovice, z.s., který zakoupil
věcné dary – putovní (největší) pohár drží v ruce
vítězka soutěže Vendula Čadková a ostatní menší
poháry. Ty zůstanou v držení za 1. místo manželů
Čadkových (V+V), za 2. místo v državě Renáty
Matějovské a bronz si odvezl do sousedních Vinařic
Zdeněk zvaný Lírus.
Po ukončení soutěže se vzorky daly k dispozici
návštěvníkům hospůdky, kteří si ještě mohli
vychutnávat lahodné chutě případovských utopenců.
Hodně milou tečkou onoho odpoledne byla akce J. K.
Fraibiše, který nestihl naložit své utopence a jako
návdavkem pořídil, griloval a rozdával naložené
lahodné kousky kuřecího masa, tzv. KFJ CHICKEN.
PS.: Víte, že v obecní hospůdce Případov lze zapůjčit gril a ve vlastní režii si zpříjemnit návštěvu pohostinství?

mj

TENORISTA
Konzumaci utopenců bylo možné na chvíli přerušit
a přemístit se do společenského sálu, kde na příchozí diváky čekala
vtipná jednoaktovka v podání jihočeských ochotníků ze spolku
KOLÁR. Hra se jmenovala TENORISTA a je s podivem, že někteří
ji na plakátech četli jako TERORISTA…
Hra se evidentně líbila a zapojil se do ní nejeden divák, když
komentoval výkony herců svými poznámkami. Sice se to nedělá, ale
vše je odpuštěno, protože herci chytali poznámky a velice vtipně na
ně reagovali. Např. když si jedna z představitelek zapaluje
(elektronickou!!!) cigaretu, dostává se jí z řad publika výtky:
„tady se nekouří!“ Dotyčná dáma bravurně vybočuje
z role a hází do publika odpověď zahalenou v dýmu řka:
„já mohu!“…
Ještě něco málo k autorovi hry. Spisovatel, novinář, herec, režisér,
malíř, karikaturista, … ale také velký milovník alkoholu, zábavy,
bouřlivák, … Ten, co měl rád život a jeho bídu:
EMIL ARTUR LONGEN.
mj
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CYKLOHRÁČEK V ROCE 2018
Cyklohráček letos opět jezdí po krásné romantické trati Pražského
semmeringu, překoná historické viadukty nad Prokopským údolím
a nabídne cestujícím překrásný výhled z výšky na Prahu. V hlavním
městě zastavuje ve stanicích Praha-Zličín, Praha-Cibulka, PrahaSmíchov severní nástupiště a Praha hlavní nádraží.
• Ve Slaném je pro všechny děti připravena Cesta za zlatým
pokladem, od hrajvedoucích ve vlaku dostanete herní plán a můžete
vyrazit hledat poklad.
• I letos se vydá odpolední Cyklohráček sedmkrát za sezonu až do
Zlonic do tamního železničního muzea. V roce 2018 vás tam
doveze o sobotách 28. 4., 26. 5., 30. 6., 28. 7., 25. 8., 29. 9. a 27. 10.
• Cestující z Cyklohráčku mohou využít levnější vstup do aquaparku,
výhody v cukrárně i místním pivovaru nebo levnější vstupy do
několika muzeí ve Slaném a okolí i do zooparku v Zájezdě.
• Pojeďte s Cyklohráčkem do nedávno otevřeného muzea včelařství
v Kolči. Najdete ho na zdejším zámku jen pár kroků od vlakové
zastávky. O sobotách a nedělích má otevřeno vždy od 10 do 17
hodin. V sobotu 23. června 2018 bude v areálu zámku v Kolči
probíhat další ročník Medové poutě.

DUBEN

Z V E M E

2018

V Á S

DO KNIHOVNY
ČESKO = RÁJ KNIHOVEN
V Česku máme jednu knihovnu na každých
1971 obyvatel, což je čtyřikrát tolik, než kolik
činí evropský průměr, a desetkrát tolik,
než mají ve Spojených státech.
V letošním roce oslavíme stoleté výročí vzniku první
Československé republiky. Jen o jeden rok méně
bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem
1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových
zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento
zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik
Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho
10 % funguje v ČR. I když současný zákon už
povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím
neukládá, představují knihovny největší položku
české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je
více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel
o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York
Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem
knihoven.
V Čechách také naleznete nejkrásnější knihovnu
světa. Pražský barokní skvost KLEMENTINUM
zvítězil před knihovnami v Dublinu, Riu, Paříži!
Rozsáhlý areál Klementina byl založen jezuity po
jejich příchodu do Čech v roce 1556. Přestavba
trvala přes 170 let, v Klementinu tak lze
vypozorovat nejrůznější stavební slohy. Se svými
více než 2 hektary se také stává jedním z největších
stavebních komplexů v Evropě. Na stavbě se
podíleli významní architekti, např. Carlo Lurago,
František Maxmilián Kaňka nebo Kilián Ignác
Dientzenhofer.
Prohlídky pro veřejnost: V Klementinu je nyní pro
návštěvníky vystavena faksimile Vyšehradského
Kodexu z roku 2012. Vidět můžete Barokní knihovní
sál, Meridiánovou síň a Astronomickou věž.
Prohlídky se konají denně, tak zkuste někdy při
návštěvě Prahy tento nevšední zážitek.
Další nevšední zážitky můžete ovšem nalézt také na
stránkách knížek, které lze zapůjčit v naší obecní
knihovně, která je otevřena každé pondělí od 17 do
19 hodin.
K dispozici je zde nepřeberné množství knih jak
z našeho, tak výpůjčního fondu. Jejich soupis
naleznete také na webových stránkách obce v části
knihovna.
mj
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SK TŘEBICHOVICE
Zdravíme všechny příznivce třebichovického fotbalu.
Jaro klepe na dveře a třebichovický fotbal v zimě nezahálel, jak po
sportovní, tak i po manažerské stránce. Proto mohu říci, že jsme měli
v zimě na pilno. Podzim jsme dohrávali s jedenácti hráči, a proto jsme
došli k názoru, že se musí udělat radikální změna, aby nezanikl fotbal
v Třebichovicích.
Zimní příprava začala už brzy, a to hned v únoru, kde jsme odehráli
5 přípravných zápasů z nichž 2 týmy hrají okresní přebor (OP), další
2 týmy třetí třídu a 1 přátelák jsme sehráli se starou gardou Kladno
Švermov. Všechny zápasy byly sehrány na hřištích s umělou trávou
(UMT), jak v Kladně, v Praze, a i v Rakovníku.
Po čistě výsledkové stránce nebyly skóre mimořádné, ale to nebyl až náš
cíl (hodnotící ukazatel), zaměřili jsme se pořádně na hru (taktika,
sehranost hráčů apod.), ale musím říci, že mě mile překvapily zápasy se
Slabcemi a Jílovištěm B, tito soupeři hrají OP.
Tým jel i na víkendové soustředění do Malíkovic, kde nabíral fyzičku
a zároveň se stmelovala parta, což se myslím povedlo. Cíl pro jaro je
skončit co nejvýš a připravit se na další sezónu, ve které bychom chtěli
hrát v první polovině tabulky.
Soupiska činí 19 hráčů, což by pro jaro mělo stačit. Tým opustilo
5 hráčů, se kterými jsme se rozloučili a přišli 4 nováčci: Tomáš Valach
z Buzan, Tomáš Zděradička z Jinočan, Pavel Staněk jako volný hráč
a Vojtěch Zděradička z Loděnice.
Jarní soutěž začala 25. 3. a my měli zajíždět na Dubí Kladno. Kolo ale
bylo v důsledku nepříznivého počasí odloženo na náhradní termín 8. 5.
Karel Petrášek – trenér fotbalového oddílu SK Třebichovice, z.s.
Dále komentuje Petr Svoboda
Následný víkend jsme sehráli mistrovské utkání s Kačicí na náhradním
hřišti v Kladně Švermově, neboť i o tomto víkendu ještě počasí nepřálo
hře na přírodním trávníku. Zápas se přelíval ze strany na stranu
a nakonec skončil výhrou pro hosty 4:5. Ale i tak to byl velmi pozitivní
výsledek, neboť nám skončila střelecká dieta a dokázali jsme držet krok
s týmem, který je druhý v tabulce.
Následoval zápas s týmem z Pleteného Újezdu na jejich hřišti a poprvé
na jaře na přírodním trávníku. A bylo to znát, neboť jejich hřiště nepatří
k nejkvalitnějším. Každopádně domácí ještě doma neprohráli a platilo to
i nyní, kdy nás porazili 3:2, po velmi vyrovnané hře (na vlastní góly to
skončilo shodně 1:1 😊).
V pořadí třetí zápas nám uzavírá sérii venkovních utkání, a to
s Kamennými Žehrovicemi. První půle se nevyvíjela moc slibně, když
po dvou individuálních šancích domácí vedli 2:0 i přesto, že jsme byli
aktivnějším týmem. Po vystřídání a drobných změnách v sestavě jsme
dokázali v druhé půli vyrovnat na 2:2 a vynutit si rozstřel na pokutové
kopy, který jsme vyhráli 3:4. Černou kaňkou na jinak v celku poklidném
zápasu je zbytečný hrubý faul od domácího hráče v 90. minutě na našeho
kapitána Martina Jakeše a zranění, které mu tím způsobil.
Konečně první zápas na domácím hřišti jsme hráli s celkem "B" z
Neuměřic. Zápas byl dost vyrovnaný a z počátku jsme vedli 1:0. Ke
konci první půle hosté vyrovnali velmi náhodným a pro ně šťastným
gólem. V druhé půli se přelívali šance z jedné strany na druhou, ale na
výsledku se už nic nezměnilo. Pokud bychom si posekali hřiště, balón v
jedné šanci by se dokutálel do brány a vyhráli bychom, ale na kdyby se
nehraje a v následném penaltovém rozstřelu jsme prohráli 1:3.
Na další zápas jedeme ven, konkrétně do Zichovce, tak se přijeďte
podívat a podpořit nás.
Soupiska hráčů: Matěj DAIČ, Martin FERENČÍK, Michal FERENČÍK, Lukáš
FOLDA, Martin JAKEŠ – kapitán, Michal JUN, František KONVALINA, Jan
KONVALINA, Štefan KOTLÁR, Jan LOUDA; Štěpán MATULA, Zbyněk
NOVÁK, Karel PETRÁŠEK, Pavel STANĚK, Tomáš STARÝ, Petr SVOBODA,
Tomáš VALACH, Vojtěch ZDERADIČKA, Tomáš ZDERADIČKA
Trenéři: Martin FERENČÍK, Karel PETRÁŠEK
Organizační tým: Vladimír JAVOŘÍK – předseda, Petr SVOBODA – sekretář,
Jaroslav JANKŮ – pořadatel
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DUBEN
Pokud je někdo ve filosofické tenzi z protikladů jin-jang,
nebo snad v politické tenzi z pravice-levice, nebo
v jakýchkoliv jiných tenzích, ten bude mít jistě problém
s klidným prožitím dubna, tento měsíc je obdobím nejvyšší
bioenergetické tenze organismu v roce.
Dynamika letošního dubna bude navíc vyhnána do extrému
kvůli radikálnímu zlomu teplot z opožděné zimy skokem do
takřka léta. Stejně tak to letos bude se zahradnickými
pracemi.
Bioenergeticky nejzatíženějším orgánem období jsou játra,
ve kterých každou sekundu proběhne kolem pěti set
biochemických reakcí. Játra jsou hlavním orgánem látkové
výměny, tím přímo nebo nepřímo ovlivňují všechny orgány
v těle. Játra jsou detoxikačním orgánem. Skladují krev,
ukládají vitamíny, pomáhají trávit tuky, postupně uvolňují
do krve cukr.
Než přírodu zaplaví v dubnu zeleň, „titul Miss“ dřevin
získají dvoudomá (samčí a samičí strom) vrba jíva
s jednodomou (na téže rostlině i samčí i samičí květy) lískou,
jelikož kvetou ještě před olistěním. Poté štafetu převezmou
slivoň a okrasné keře, poté do „finiše vtrhne dav“ celé naší
přírody.
Letošní duben vám moc odpočinout nedovolí, k tomu
příroda dala úvěrem prodlouženou zimu…
Martin Antušák

Představujeme:

Karel PETRÁŠEK

Jako hráč působí ve
fotbalovém oddílu
Sportovního klubu
Třebichovice, z.s. již druhou
sezónu. Jeho kariéra jako
hráče fotbalu se vyvíjela
následovně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

začínal jako dorostenec v ČKD Slaný, který hrál krajský přebor
během vojny pak hrál za RH Volary v 1B třídě
a pak následovaly TJ Sokol Tuřany (1991 – 1994)
TJ Sokol Knovíz (1995)
TJ Slovan Velvary (1996)
a opět TJ Sokol Knovíz (1996 – 1997)
SK Zichovec (1997)
Kladno Rozdělov (1997 – 2016)
a nakonec zakotvil u nás v SK Třebichovice (2016 až do nyní).

V našem týmu hraje na postu středního záložníka.
Působnost Karla jako trenéra byla následující:
•
•
•
•

žáčci v Zichovci
dorost Novo Kladno, který hrál v krajském přeboru
muži ve Stochově, kteří hráli 3 třídu
no a od letošní sezóny 2017/2018 je trenérem SK Třebichovice

V Třebichovicích se objevil na přání hráče, který se zmínil, že je málo lidi
a jestli nepůjde pomoci a nakonec zůstal už druhou sezonu.

S náměty, podněty anebo jen se zajímavostí se můžete dostavit na pravidelné schůze v pondělí od 18:30 v Pohostinství Případov

