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ROČNÍK XVIII

I v letošním roce navštíví Kladno Kinematograf bratří Čadíků.
Dobrovolné vstupné z filmových projekcí věnuje kinematograf na
charitativní účely. V loňském roce se podařilo vybrat 1,5 mil. Kč,
Kladeňáci přitom přispěli částkou ve výši 19 327 Kč. Celková
suma, kterou projekt od počátků své existence přispěl na
dobročinné účely, se vyšplhala již na více než 12 500 000 Kč.
Diváci si opět budou moci vychutnat srpnové filmové večery
na zastřešené tribuně Městského areálu Sletiště.
Od 26. do 29. srpna kinematograf promítne filmy Čertí brko,
Hastrman, Chata na prodej a Po čem muži touží. Začátky
promítání jsou ve 21.00.

POZDRAV Z TÁBORA
na straně 7

Uzávěrka tohoto čísla: 26. srpna 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: S. Rovný (StaRý), L. Pečený, L. Ježek,
I. Loudová, D. Květoň (Dáva), 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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JEDNOTA

USNESENÍ ZE 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZO TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 24. 6. 2019
US NE S E N Í č . 3 / 3 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností REZIDENCE
NA ROVINÁCH s.r.o. a ukládá 1. místostarostovi zajistit podpis smlouvy.
US NE S E N Í č . 4 / 3 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě zmocnění ust. § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, OBECNĚ ZÁVAZNOU
VYHLÁŠKU č. 1/2019 o podmínkách zabezpečení požární ochrany při akcích
s účastí většího počtu osob.
US NE S E N Í č . 5 / 3 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice se usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU
č. 2/2019, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE.
US NE S E N Í č . 6 / 3 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice schvaluje aktualizaci Strategického plánu červen 2019.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 9. září 2019
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

4.

Revokace usnesení č. 5/3VZ/2019
ze dne 24. 6. 2019
OZV 1-2019 Požární ochrana při akcích

5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2019
Revokace usnesení č. 4/3VZ/2019
ze dne 24. 6. 2019

OZV 2-2019 Požární řád obce
Záměr prodat pozemek parc. č. 805/3
Záměr předběžného prodeje části pozemku
parc. č. 309
Různé

LETNÍ KINOAUTOMAT PŘÍPADOV
Obecní úřad Vás zve na večerní posezení do zahrádky hospůdky
Případov. I tentokrát jsou připraveny tři filmy, které by se Vám
mohly líbit a návštěvníci si budou formou hlasování vybírat film,
který se nakonec bude promítat (od 21 hodin).

TŘEBICHOVICE
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
Po, St, Čt, Pá

7:30 až 12:00
13:30 až 16:00

Út

7:30 až 13:00

So

7:00 až 11:00

Ne

zavřeno

Kontrola hřiště za hospodou
Počátkem prázdnin upozornila hygienická kontrola na nepořádek
na hřišti – rozházené a poničené hračky, jejich úlomky poházené
po areálu, nespočet odpadků, dokonce psí výkal. Byl proveden
úklid všeho, co na hřiště nepatří. Písek byl prosit a doplněn
novým.
S provozovatelem pohostinství bylo sjednáno, že obsluha bude
dbát na to, aby se odpadky z popelnice nedostávaly vlivem větru
na hřiště. Stejně tak bylo přislíbeno, že bude věnována větší péče
prostoru přilehlé zahrádky, odkud také dochází k úniku
odpadu….
Prosím, aby dospělí apelovali na děti, jak se na hřišti chovat!!!
Na ceduli u vstupu je vyvěšen
provozní řád hřiště, kde je
mimo jiné uvedeno, že dětem
mladším 6ti let je vstup povolen
jen v doprovodu odpovědné
osoby. Dále je zde celkem
důležitá informace o tom, že
herní prvky na tomto dětském hřišti jsou určeny dětem ve věku
od 2 do 10 let. Pro starší děti je určeno hřiště za parkem!
Samozřejmě se to netýká stolu na ping-pong.
Nové zábradlí u vchodu do pohostinství
Jeho tvůrce si na něm nechal záležet, věříme, že bude dlouho sloužit
a že se ho už žádný vandal nepokusí zničit…
Probíhá oprava domku u vily 107
Bylo odbouráno staré zdivo, provedeny nové omítky, vyměněna
střešní krytina a okapy, na řadě jsou zemní práce a úprava okolí…
Probíhá výroba kříže pod lípy do Sak
Dřevěný kříž byl vyroben a odvezen do kovárny na Mayrovku.
Standa Rovný o tom píše podrobněji uvnitř čísla…

Pošlete registrační SMS
REG TREBICHOVI
na číslo

Pro sobotu 31. srpna jsme připravili následující menu:

+420 777 080 880

1) Samotáři; 2) Pelíšky; 3) Na samotě u lesa

a budete do mobilu dostávat
ZDARMA SMS ZPRÁVY
O DĚNÍ V OBCI
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INTEGRACE SLÁNSKA
K termínu 24. srpna 2019 je připravena integrace veřejné dopravy na
Slánsku, která přinese kvalitnější i častější dopravní spojení, vzniknou
nová přímá propojení jednotlivých regionů Středočeského kraje,
a to i o víkendech (například mezi Prahou, Kladnem či Rakovníkem).
Jízdní řády autobusů budou lépe koordinovány s vlaky i mezi sebou
navzájem, zároveň budou intervaly zpravidelněny a přizpůsobeny
aktuálním potřebám. Pro větší přehlednost pro náhodné i pravidelné
cestující bude výrazně zjednodušeno vedení linek.
Nově bude linkami PID obslouženo 62 měst a obcí ve Středočeském
i Ústeckém kraji, vznikne 17 nových autobusových linek PID,
14 stávajících linek PID bude změněno, 2 linky PID a 31 linek mimo
systém bude zrušeno a nahrazeno jinými linkami PID.
Díky platnosti Tarifu PID získají cestující možnost výhodného
předplatního jízdného v podobě měsíčních, čtvrtletních či ročních
kuponů pro daná tarifní pásma, ale i výhodnější jednorázové jízdné
s možností neomezeného počtu přestupů v rámci své časové a
pásmové platnosti.
Jízdenky PID je možné používat jak v regionálních autobusech, tak
i ve vlacích, dále v rámci MHD Kladno, Slaný i Praha. Díky
možnosti nákupu jízdních dokladů pomocí platební karty či přes
mobilní aplikaci PID Lítačka se také výrazně zjednoduší nákup
jízdenek.
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požadavku obcí na víkendovou obsluhu Zooparku Zájezd zde budou
nově zavedeny spoje o sobotách, nedělích a svátcích.
Linka 323 jedoucí z Prahy přes Středokluky do Kolče bude také
s ohledem na nízkou obsazenost spojů ve vybraných částech dne
omezena. Přesto bude v úseku Středokluky – Praha zajištěno časté
spojení v pravidelných intervalech, protože zde budou koordinované
jízdní řády stávajících linek 322, 323 a nové linky 342 (viz dále).
Na lince 323 bude zrušena varianta trasy přes Dřetovice a Stehelčeves,
kde bude spojení nahrazeno linkou 624 s garantovaným přestupem ve
Stehelčevsi na novou linku 342. Obec Stehelčeves bude mít s Prahou
přímé spojení novou linkou 342 a obec Dřetovice bude mít namísto
přímého spojení jen cca 4× denně nově možnost cestovat větším
množstvím spojů celodenně v pracovních dnech i o víkendech.
Na základě požadavku města Kladna na ucelenou číselnou řadu pro
městskou dopravu dochází k přečíslování linek 604 a 607, nově tyto
linky budou označeny 624 a 627.

Trasa Kladno – Slaný
Páteřní a nejfrekventovanější linkou zůstane i nadále linka číslo 609,
která bude na území Slaného prodloužena až do zastávky „Slaný,
Rabasova“, a tak bude více sloužit i pro dopravu v rámci samotného
města Slaný. S ohledem na vysoké vytížení se na linku 609 připravuje
nasazení kapacitních kloubových autobusů.

Trasa Praha – Slaný + Louny
Spojení mezi Slaným a Prahou zajistí tři autobusové linky – zastávková
linka 342 a rychlíkové linky 388 a 389.
Linka 342 kromě Slaného a Prahy obslouží obce v okolí dálnice D7 –
Knovíz, Jemníky, Pchery, Brandýsek, Stehelčeves, Středokluky
a Kněževes a pojede i okolo pražského Letiště Václava Havla
(zastávka „Praha, U Hangáru“). Tato linka bude v provozu celodenně,
celotýdenně v intervalu 30-60 minut ve špičkách pracovních dnů
a 120 minut v ostatních obdobích. Do Slaného pojede nově také autobus
od posledního metra.
Linka 388 je vedena ze slánského sídliště (ze zastávky „Slaný,
Arbesova“) přes slánské autobusové nádraží a kolem pražského
letiště až do Prahy. Tato linka bude v provozu v pracovní dny
v intervalu 15-30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky, o víkendu
pak pojede linka v intervalu 240 minut.
Nejrychlejší spojení mezi Prahou a Slaným zajistí linka 389 Praha –
Slaný – Louny, která ve Slaném kromě autobusového nádraží obslouží
zastávky „Slaný, Šultysova“, „Slaný, Sokolovna“, „Slaný, Tuřanská“
a dále bude přes obce Třebíz a Hořešovice pokračovat až do Loun.
Linka 389 pojede mezi Prahou a Slaným v pracovní dny v intervalu
30 minut ve špičkách, 60 minut mimo špičky a 240 minut o víkendech.
V úseku Slaný – Louny pojede linka v pracovní dny ve dvouhodinovém
intervalu, o víkendech každé 4 hodiny.

Kladensko
Dochází k úpravám vybraných stávajících linek a k celkovému
zpřehlednění a zefektivnění systému. Zásadnější změny proběhnou u
linek 300, 330, 350 a 399 spojující Prahu s Kladnem. Linky 300, 324,
330, 399 budou i nadále vzájemně koordinovány, aby ve společných
úsecích tvořily proklady a tím pravidelné intervaly mezi spoji.
Linka 300 bude odkloněna do zastávky „Kladno, Energie“, kde nahradí
linku 399, která nově pojede přímo přes zastávku „Kladno, Rozdělov“
a vybranými spoji v pracovní dny až do Smečna. Naopak linka 330 již
do Smečna nepojede, ale bude ukončena v Libušíně. Toto opatření
zároveň přinese navýšení počtu spojů v oblasti kladenského
Havlíčkova náměstí a Vinařic.
Linka 306 bude ve směru od Zličína namísto většiny spojů stávající
linky 626 prodloužena z Jenče až do Kladna, což přinese zpřehlednění
pro cestující. Linka číslo 626 bude zachována pro vybrané především
školní spoje jedoucí odlišnou trasou oproti lince 306.
S ohledem na nízké využití linek 350 a 624 v oblasti Okoře
a Libochoviček dojde k omezení provozu, stávající linka 624 bude
nahrazena novou linkou 622 v trase (Číčovice) – Okoř – Zájezd –
Buštěhrad – Kladno, Oaza. Ke změně číselného označení dochází
s ohledem na přečíslování linek ve městě Kladně (viz dále). Na základě

Spojení měst Kladno a Slaný bude zajištovat i linka 617, která zde bude
posílena a mezi Kladnem a Libušínem vedena kratší a atraktivnější
trasou přes Rozdělov. Více spojů linky 617 bude průjezdných přes
město Slaný, čímž vznikne přímé a častější spojení Velvarska
s Kladnem. Mezi Kladnem a Smečnem bude tato vedena společně
s linku 627 (původně 607), kde se budou vzájemně prokládat a tvořit
pravidelné souhrnné intervaly.
Linka číslo 627 (původně 607) bude ze Smečna prodloužena až do
Slaného přes obce Hradečno, Ledce a Přelíc, čímž nahradí stávající
linku 220063 (Slaný – Ledce – Kladno) a umožní zefektivnění provozu.
Funkci stávající linky 608 nově převezme posílená linka 617
a prodloužená linka 399, a částečně také linky 609 a 627, proto bude
linka 608 zrušena.
V trase Smečno – Hrdlív – Třebichovice – Libušín nově zajistí
spojení linka 587.
Linka 612 bude z Knovíze odkloněna do obcí Podlešín, Zvoleněves,
Kamenný Most a Slatina, kde nahradí zrušenou stávající linku 622
(s ohledem na přečíslování linek v Kladně je linka 622 vedena nově v
trase Okoř – Kladno, viz výše). Mezi Kladnem a Pchery bude linka 612
nově jezdit častěji, nahradí tak i linku 622. Přímé spojení Kladna
a Slaného namísto stávající linky 612 je zajištěno posílenými linkami
609 a 617. Pro spojení města Slaného s obcemi Pchery a Jemníky bude
nově sloužit linka 342 a do Knovíze a Netovic také linka 456.
Místo zajíždění linky 612 do Slaného budou v zastávce „Pchery,
Theodor“ zajištěny garantované přestupy mezi linkami 342 a 612.
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Jak si nechat posílat aktuality z obecního webu do vašeho e-mailu
Zadejte v prohlížeči vašeho počítače
adresu obecních webových stránek:
https://www.trebichovice.cz/

Přihlaste se k odběru novinek

➢
➢
➢
➢


Klikněte v menu na AKTUALITY

Zadejte do kolonky svou e-mailovou adresu.
Vyčkejte na ověřovací e-mail, který během
chvíle přistane do vaší pošty.
Dokončete registraci kliknutím na odkaz
v e-mailu.
Do vaší mailové schránky pak budou
přicházet všechny aktuality z naší obce.
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Akci zpestřil mistr republiky Trial FMX Lukáš Petráček, jeho
vystoupení mělo obrovský úspěch, tímto děkuji dobrovolníkům,
že to přežili.

Tak vážení motorkáři a jejich příznivci. Letos se motosraz
opravdu povedl. Sice příprava grilu byla v časové tísni, ale
nakonec se vše povedlo a u grilu stál opravdový slavný
šéfkuchař a od něj kýta (opět z Kačice) opravdu chutnala
excelentně.

Dále nám zahrála již legendární kapela MIDNIGHT SABERS
s legendárním PIŠTOU, jehož neuvěřitelný řev mě ještě dnes zní
v uších.

Spanilá jízda se vydařila, sprchlo jemně jen v Lánech.
Vyjíždělo nás neuvěřitelných 49 a aby se to srovnalo, tak se
k nám přidal ještě jeden motorkář v Libušíně a to je pánové
rovná PADESÁTKA!

Večerní představení probíhalo v režii kapely IZABELA
s frontmenem Formánkem. Vše moderoval a celý večer nás
doprovázel oblíbený DREĎÁK DAVID.

Děkuji všem motorkářům a jejich pomocníkům za přípravu
tohoto jedinečného setkání. Již se těším na příští rok, to se koná
jubilejní 10. ROČNÍK!! Jo ještě abych nezapomněl, tak děkuji
personálu hospody za profesionální servis a skvělé pití.
To začáteční zakolísání se záměnou alka za nealko vůbec
nevadilo a všem nealko(alko) Bernard opravdu chutnal!!
Luboš Pečený

STRANA

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

6

ČERVENEC/SRPEN

2019

HISTORIE A PAMÁTKY OBCÍ OKOLÍ SMEČNA
Hradečna, Ledec, Přelíce, Hrdlíva, Třebichovic a Svinařova
Spolek přátel Smečna a širého okolí
uspořádal o Anenské pouti v sále zámku
krásnou výstavu věnovanou okolním
obcím, které byly během 15. až 19. stol.
součástí panství Smečno, které vlastnil rod
Martiniců a Clam-Martiniců.
Výstavu zahájila předsedkyně spolku, úžasná
a neuvěřitelně činorodá paní Eva Ničová. Na
obrázku uprostřed.

V roce 1567 patřilo k panství Smečno 21
vesnic a 1 město Muncifaj s 34 osedlými,
kteří museli 59 dní v roce pracovat na
panském. V té době patřilo k panství Smečno
vsi Hradečno ze 7 osedlými, Ledce s 24
osedlými, Přelíc se 7 osedlými, Aujezdec s 1
osedlým, Hrdlív s 2 osedlými, Třebichovice
s 5 osedlými a Svinařov se 6 osedlými.
Nejvíce 35 obcí a částí (tvrzí, mlýnů) bylo ve
smečenském panství v 16. stol.
Výstavu jsme zaměřili na tyto nám nejbližší
obce, na jejich historické památky ale
i vzpomínky na některé události z posledních
let zaznamenané ve fotografiích.
Do opatřování fotografií se zapojili
starostové, kronikáři a občané obcí a za to
jim patří náš velký dík.

Od roku 2011 členové spolku připravují
mimo jiné výstavy v prostorách zámku.
Návštěvníci mohli díky jejich aktivitě
shlédnout fotografie a různé dokumenty
vztahující se např. ke 100. výročí zdejší
školy, k historii Smečna, rodu Martiniců,
mohli poznat zdejší památky, významné
osobnosti, spolky a organizace ve Smečně,
vypravit se do zámku Smečno a seznámit se s
jeho historií, obrazně řečeno se mohli i projet
úzkokolejkou do lázní Šternberk, …

Mohlo by toho být více, ale kapacita
prostoru zámku a clip rámů nás omezila. Za
sebe mohu říci, že jsem se dozvěděla
o našich nejbližších obcích mnoho nového
a to zde žiji 70 let!
Sousední obce byly se Smečnem spojeni
i farností, děti k nám chodily do školy,
později i do MŠ. Dojíždějí k lékařům a na
nákupy. Určité období bylo Smečno
střediskovou obcí a matričním obvodem.
Vazba je silná a věřím, že vydrží.“

Témata s historií a minulostí Smečna byla již
vyčerpána a k dalším chybí hlavně větší
množství fotografií pro ucelenou výstavu.
Letos se spolek zaměřil na své nejbližší
sousedy, kteří mají se Smečnem velmi blízký,
opravdu historický vztah. Téma letošní
výstavy znělo Nejbližší sousedé Smečna.
A co nám k tomu prozradila paní Ničová,
která historií města a okolí doslova žije?
„Majitelé panství Smečno byli dobrými
hospodáři a své panství od 15. století
rozšiřovali, kupovali, získávali z dědictví
a z konfiskací. Vzdálenější místa a hůře
spravovaná prodali a získávali ty bližší.
Dle urbářů a různých záznamů měli části
nebo celé vsi v držení s poddanými, kteří měli
každoroční poddanské povinnosti vůči
vrchnosti. Gruntovní platy byly sv. Jiřské
a Havelské, robotovali na panském, odváděli
slepice, kuřata a vejce.
Třicetiletá válka a švédská a saská vojska
napáchala veliké škody, ale i mor způsobil
velké ztráty poddaných a stávalo se, že tvrze
a usedlosti zůstali i několik let pusté.

Jeden z clip rámů, kterým byla prezentována
historie a současnost naší obce

Výstavu během Anenské pouti navštívilo
493 dospělých, což je důkazem toho, že i
dnes, kdy se uzavíráme do svých světů
a sociální vazby probíhají zejména na
internetových sítích, je odkaz našich předků
pro mnohé z nás stále živý. Zájem o historii
místa, kde člověk žije, je známkou určité
vyspělosti společnosti. A abychom podpořili
a napomohli šíření osvěty, domluvili jsme se
s paní Ničovou, že nám celou výstavu
zapůjčí a vy ji budete moci shlédnout během
října v prostorách budovy obecního
úřadu.
Využijeme
pravděpodobně
knihovnu a chodby budovy. Takže se máte
na co těšit. A protože zajímavých míst
v okolí je opravu dost, zkusíme si podzimní
čas okořenit nějakým tím výletem do okolí.
Co vy na to? Přijdete? Půjdete?

mj

Na výstavě byly nabízeny stolní kalendáře na rok
2020 s kresbami památek okolních obcí.
Kalendář obsahuje kresby pana Františka
Moravce, amatérského výtvarníka a samouka,
který se přes 20 let zabývá akvarelovou malbou
a perokresbou. Hledá a zkouší stále nové
přístupy ve své tvůrčí zálibě. Tentokrát se nechal
inspirovat také našimi památkami a
zajímavostmi, které se nacházejí na území naší
obce. Asi není třeba přidávat popisky…
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První příměstský (vlastně spíše „přívesnický“) tábor v Třebichovicích
Asi bych nejdříve začala poděkováním … a to rodičům, že nám svěřili
děti!!! Druhé poděkování patří OÚ Třebichovice, že nám poskytl
zázemí a veškerou pomoc.
Byla, a ještě stále jsem, ze všech účastníků bez rozdílu věku opravdu
nadšená!
I přes počáteční obavy jsme si ten týden všichni dokázali užít. Tím
zamýšleným cílem pro mě bylo, dát dohromady partu dětí, které se
přes rok nějak nestíhají potkat, a přesto bydlí někde poblíž sebe. Za
mého dětství prázdniny na vesnici byly jako odměna. Každý se bavil od
rána do večera, a když se začalo stmívat, nikdo nechtěl domů. Snažili
jsme se toto vše s dětmi zažít.
Kromě jediného odpoledne nám přálo i super počasí a většinu času
jsme trávili v přírodě. Chtěli jsme dětem ukázat, že i někde kousek „za
humny“ jsou krásná místa, kam stojí za to zajít a chvíli tam pobýt. Ať je
to tzv. rokle, pískovna, horka, apod.
V pondělí jsme spolu s Ivonou Komárkovu pro děti připravily
seznamovací dopoledne a následně pak celé odpoledne v lese.
V úterý jsme se pěšky prošli ke srubu, ukrytém uprostřed chráněné
rezervace Pašijová dráha v Libušíně. O tuto, spoustě lidem ukrytou
kuriozitu, se stará pan Hlásenský a spol. Předvedl užaslým dětem
spoustu zajímavostí ze své sbírky zbraní, odlili si společně náboje,
vystřelili z pušek. Prostě jak na Divokém západě. Samozřejmě nechyběl
ani oheň a opékání buřtíků.
Středa proběhla ve znamení mladých. David Květoň a Klárka Žabkovská
děti provázeli hrami a soutěžemi v lese a na hřišti. Válčilo se šiškami,
stavěly se domečky, hrálo se na brtníka.
Ve čtvrtek proběhla pod vedením Honzy Loudy a Milana Petriščáka
pánská jízda a děti si vyjely autobusem a vláčkem do Podlešína na lov
kešek a nádhernou procházku podél Knovízského potoka zpět do
Třebichovic.
Pátek dopoledne vyrazili všichni společně s Ivonou, Klárkou a Davidem
na Vinařickou horku. Vycházka byla ve znamení ekologického
a botanického okénka. Děti posbíraly hromadu odpadků a učily se
poznávat bylinky. Odpoledne jsme strávili na hřišti, pod vedením Kačky
Pečené. Měla připravenou celou zásobárnu soutěží, ale děti jí ukázaly,
že mají zcela jiné plány.
Odpoledne i večer pomalu plynul honěním kance, válkou v posekané
trávě a spoustou dalších spontánních her. Následovala příprava dřeva,
rozdělání ohýnku, opékání, kytara.
Všichni táborníci, kromě nejmladšího účastníka, přespali pod širákem.
Naši společnost rozšířili i někteří rodiče a prarodiče. Poslední táborový
večer jsme si užili všeho, co podle mě k prázdninám patří. V sobotu ráno
jsme táborové radovánky ukončili.
Každý den byl zdatně dokumentován Emmou Krejzovou a Milanem
Petriščákem. Emma navíc pomáhala celý týden jako praktikantka
s celým během tábora.
„Provianťák“ byl Milan Petriščák a Iveta Loudová. Příprava svačin
a vůbec všeho, co se točilo kolem jídla, byla parketa Niny Horníkové.
Všem dětem přejeme krásný, i když bohužel již krátký zbytek prázdnin,
pohodový školní rok a těšíme se na příště!!
……………..a tak ahoj Emmo, Renčo, Luiso, Lotko, Terko, Pavlínko,
Natálko, Maty první, druhý i třetí, Tádíku, Vojto, Honzíku, Adame
i Jirko … .a všem těm, kteří se budou chtít přidat … v příštím ročníku??!!
☺
A závěrem, třetí velké poděkování patří všem, kteří pomohli tábor
zrealizovat!
Iveta Loudová
Dovolím si připojit čtvrté poděkování Ivetce Loudové – za nápad, za odvahu,
za nadšení, za čas, který dětem věnovala. Není to běžné, o to víc si vážím
všech, kteří jste se téhle krásné akce účastnili a připojuji se tak s úctou ke
třetímu velkému poděkování…
mj
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(Standa Rovný, kovář sacký)

Tak sedím u PC a zkouším sepsat něco o lípách a kříži v Sakách...
Jak už téměř všichni četli v posledním Třebichovickém měsíčníku o původu
starých lip v zatáčce (u bývalé vodárny v Sakách), které byly vysazeny v r. 1859,
takže je to letos už 160 let a ty dvě velké tam stále dosud rostou...
Byly vysazeny čtyry, ale při socialisticky vedeném JZD tam nad nimi vznikla
silážní jáma a po několika letech tam uhnily dvě lípy z agresivních prosaků do
země, a tak po několika letech byla siláž zrušena a vysazeny nové dvě lípy blíže
k silnici...
Z těch se ujala jen jedna, takže jsou tam dnes jen tři lípy...
V r. 1885 byl u nich vztyčen kříž při pouti na Smečno na svatou Annu...
A říkalo se tam U lip, a také U kříže a bylo to moc krásné místo až do poloviny
sedmdesátých let, kdy nad nimi došlo k sjednocení polí po vzoru celolánů z SSSR
a tak se vždy po deštích objevuje v zatáčce hodně spraše z polí a trvá to tak
dodnes...
(Při původní cestě k lesu to nikdy nebylo, byl to klikatý úvoz osázený třešněmi
a nad lípami byl travnatý ostroh, kde se zadržovala voda i spraš a pole byla stále
plné zeminy a pálily se tam čarodějnice...)

Dubový kříž byl vyroben v sacké truhlárně.
Měří 4 metry a váží 230 kg + cca 100 kg kovu.
Standa Rovný, kovář sacký, ho v kovárně na Mayrau zdobí kováním.

Dříve se tam scházela sacká omladina a tak to vlastně bylo i korzo....
V Sakách tehdy žilo dost lidí a jak jsem zjistil z dokladů mého děda Sylvestra
Hataše, který koupil v r. 1898 dům č. 5 nad kapličkou a k tomu i malé pole
a oženil se s Rozálií Hoffmanovou z Malé Dobré v témže roce, byl v r. 1926
zvolen za starostu a mezi válkami žilo v Sakách 128 lidí, byly dva mlýny na
potoce a kovárna, velké statky, Klapkovic, Štrobachovic a Valentových bratří
a v r. 1913 byla postavena velká hospoda nad kapličkou u rokle a byl to dodnes
čitelný Klapkův hotel, který v té době měl největší sál a s parketami jako první
v tehdejším Slánském okrese...
Při tancovačkách a posvícení se tam ubytovávalo i několik lidí na několik dní...
Ale už skoro nic nezbylo na nápisech na stěně, kdo to postavil a kdo byl architekt,
a už je téměř pryč i motto pí Marie Klapkové:

Na středu kříže jsou 4 lipové listy s květy

„Ať děláš co děláš, všem se nezachováš a proto nic nedbej, dle svého vždy
jednej.“
Je to rozumné a moudré a držím se toho, když jsem to v dospívání pochopil...
U těch lip bývalo veselo, zpívalo se tam a jak jsem slyšel z vyprávění pamětníků,
tak tam bylo vždy spousta hlavně mladých kluků a holek...staří se drželi spíš na
návsi...

Jak vzniká ornament…

Nebylo tam ale vždy veselo, občas se tam někdy někomu i něco stalo, nejčastěji
nějaké boule nebo naražené ruce při dovádění a nebo při rvačce...
Na konci války, kdy třebichovičtí partyzáni přepadli u hřbitova německý
náklaďák s vojáky ustupující do Německa, mladý německý voják utíkal přes pole
k Sakům a za ním běžel ruský voják a u těch lip ho dohnal a i když se ten asi
dvacetiletý Němec modlil, tak ho zastřelil...
Od mala jsem trávil v Sakách prázdniny a víkendy a od čtrnácti let jsem tu chodil
do školy do Pcher a na Kladno na hutní průmyslovku, a tak v té době jsme často
byli u lip a scházelo se nás tam dost i s kamarády a s holkami z vedlejších obcí...
a bylo nám tam fajn...
Ten kříž si ještě někteří z nás pamatují, ale už byl trouchnivějící a silným drátem
nedůstojně uvázán k té spodní staré lípě, až někdy v osmdesátých letech zmizel
...

1859 – rok, kdy došlo podle zápisků v kronice k vysazení lip

A tak asi před dvěma roky napadlo Lenku a Jirku ze Sak, že by tam měl být zase
vrácen a místo zase důstojně upraveno a zrušit a zakázat tu černou skládku, kterou
si z toho dělali nějací lidé mdlého rozumu...Ten nápad se mi líbil a přidal jsem se
k nim, nakreslil jsem návrh na 3m vysoký dřevěný kříž a jeho okování, aby
nejmíň zase 134 roků tam byl a je to náš dík těm krásným stromům, které dávají
stín, vůni léčivých květů, tím i med a produkují spoustu kyslíku a je to naše
pokora těm vytrvalým lípám...
Tak jsem začal před měsícem kovat na Mayrau za přispění obecního úřadu a tak
vbrzku bych měl mít hotové dílo, které bude pozinkováno a natřeno kovářskou
barvou...
V příštím čísle Třebichovického měsíčníku se objeví další fota z kování a postup
výroby a snad i další vzpomínky na sacké korzo... a vzdáme hold těm lípám
vztyčením toho kříže...
StaRý

1885 – rok, kdy došlo ke vztyčení původního kříže
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Diamantová svatba Kristiny a Luboše Ježkových
Psal se celkem nezajímavý rok 1958. Jako
jeden z devíti vojáků z celé republiky základní
služby jsem byl deponován do poddůstojnické
školy a po týdnu jsme byli převedeni do
Nového Města nad Váhom do spojovacího
učiliště pro důstojníky v záloze.
V týdnu před odjezdem v sobotu 19. 1. 1958
odpoledne mě spolubydlící, skoro násilím,
donutil jít na vycházku. Neměl jsem totiž chuť
se v tomto krátkém čase do něčeho zamotat.
Věděl jsem, že na Slovensku budu jen ¾ roku.
Bohudík se stalo to, co se asi stát mělo.
Šli jsme do sokolovny na "čaj o páté". Usadili
jsme se v přízemí k jednomu stolu a něco mě
donutilo podívat se na balkon. Tam seděla
blondýnka (já jsem na černovlásky), které
koukala jen hlava. Ale to byl ten okamrk, který
rozhodl o mém dalším životě. Řekl jsem si, že
tu slečnu dnes doprovodím domů a stalo se.
I Kristinka se později svěřila, že jsem ji padl
do oka a měla stejné přání. Tím začala naše
láska "na první pohled".
Nebylo to pak ale jednoduché, protože jsem za
tři dny odjel a za ten pobyt na Slovensku jsme
se viděli jednou za měsíc, ale to stačilo na
vývoj vztahu, a tak jsme se následující rok, kdy
jsem se vrátil do Litoměřic, 8. 8. 1959 vzali.

Po mnoha letech jsem se dozvěděl, že moji
rodičové se také v tento den brali.
V následujícím roce se nám narodila dcerka
a po šesti letech syn…
Protože jsme se nikdy nehádali a problémy
řešili včas, nikdy jsme se neomezovali
v zábavě a volných aktivitách, tak to byla asi
dobrá cesta, protože letos slavíme 60 let
společné cesty životem.
Rádi bychom ještě zkusili oslavit tu platinovou
svatbu. Tak nám držte palce.
Luboš Ježek

Diamant je ceněn především pro svoji pevnost. Je ale potřeba, aby byl obroušen a získal
tak svůj lesk. A stejně tak je tomu i s manželstvím. Pro někoho může být takový vztah
jenom všední záležitostí, či dokonce tíživým kamenem, který nelze unést a musí se
odložit. Ale pro jiné se naopak stává nesmírně vzácným kamenem. A Vy jste během let
poznali, že jde ve Vašem vztahu o něco, co je neobyčejně cenné a jedinečné. A tak získal
obrazně řečeno Váš diamant svůj tvar a lesk.
Jménem obecního úřadu Vám přeji do
dalších let Vašeho společného života
hodně zdraví, spokojenosti a co nejvíce
radosti a štěstí.
Markéta Jehličková, starostka
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Letos, stejně jako každý rok, jsme vyjeli
s Třebivadlem na naší letní štaci na
Berounku. Oproti minulým ročníkům to
letos bylo opravdu nabité, neboť jsme měli
představení již v pátek a to v Račicích, kde
jsme odehráli humornou divadelní hru pro
dospělé ,,Ženy v ráji aneb muži v háji",
která měla premiéru v březnu letošního
roku ve Třebichovicích.
Po představení jsme se přesunuli na protější břeh Berounky do kempu
Riviéra ve Zbečně, kde jsme v sobotu odpoledne hráli pohádku pro děti
,,Mlynářský štěstí" a večer, již zmiňovanou hru pro dospělé ,,Ženy
v ráji..."
Všechna představení se nám povedla a myslím si, že i divákům, soudě
dle hojného počtu a reakcí se všechna představení líbila. Z mého
režisérského hlediska, mohu s radostí říci, že všichni herci podávali
skvělé herecké výkony!
Dále bych chtěl vřele poděkovat oběma obcím za poskytnutí nemalého
finančního příspěvku našemu divadlu a budu se těšit na naší další
spolupráci.
Ještě si dovolím připomenout naše říjnové představení v Šatově na
Moravě 12. 10. od 20:00. Všechny vás tímto srdečně zvu a jménem
Třebivadla vám děkuji za podporu a přízeň našemu ochotnickému
divadelnímu spolku.
Za Třebivadlo váš rejža Dáva

POZVÁNKA TŘEBIVADLA
V přilehlém objektu bývalého augustiniánského kláštera
v Dolním Ročově proběhne v pátek 27. 9. 2019 od 20 hodin
divadelní představení ochotníků z Třebichovic.
Klášter, jehož budovy kostela a konventu jsou dominantou celého údolí, založil
v roce 1373 Albrecht z Kolovrat pro řád augustiniánů poustevníků s písemným
schválením císaře Karla IV.
Jedná se o architektonický skvost, který nemá široko daleko soupeře. Giovanni
Santini, Kilián Ignác Dietzenhofer, Anselmo Lurago - jména, která hovoří za
všechno.
Roku 1950 byl klášter zrušen a přeměněn na věznici, později na kasárna.
V roce 1961 zde byla zřízena dětská psychiatrická léčebna, která zde sídlila
do roku 1995. Klášter byl poté vrácen řádu sv. Augustina a v současné době si
ho pronajal umělecký sochař a stavař Jan Řeřicha. Chce památce postupně
vrátit duchovní hodnotu a vytvořit z ní místo k pořádání kulturních
a společenských setkání.

Proto budeme velice potěšení, pokud zavítáte na představení
Třebivadla a za částku 200 Kč zakoupíte vstupenku na naši
poslední hru pro dospělé Ženy v ráji, muži v háji.

VSTUPNÉ JE URČENO NA OBNOVU PAMÁTKY
V případě zájmu účastnit se představení, kontaktujte Davida Květoně, nebo
přímo obecní úřad. Bude-li zájem větší, můžeme vyrazit společně busem
a spojit příjemné s užitečným – navštívit např. Kounovské řady, projít se lesem,
občerstvit se, … a zažít krásný večer s našimi ochotníky.
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ČTVRTOHORY
- historie vzniku člověka
Jednou jsem se bavil s archeology přímo na místě činu, …
vykopávky v okolí Bílé hory, před započetím stavby, ze zákona…
Kluci tehdy našli minci ze 17. století, ze které měli velikou radost,
její hodnotu popsali tak, že v té době se za ní dal zaplatit „tah v
hospodě celé partě“. Bavili jsme se však také o středobodu mého
zájmu, o pravěku. Na to se archeologové smáli, že co ve škole nikdy
nepochopili, byla právě katedra pravěku, poněvadž „fabulovat
dějiny z kousku kosti nebo křemene je virtuální realitou“. To není
právě optimistické hodnocení po ukončení cyklu článků od vzniku
planety do třetihor, před etapou čtvrtohor, co na plat, musíme se
pohybovat v rovině teorií s větší nebo menší pravděpodobností.
Dnešní vědecká archeologie se přiklání k tomu, že tedy člověk z té
opice vzešel, Charles Darwin na smetiště dějin vyhozen nebyl, věda
je však opatrnější než dříve, aby určovala, ze které opice to bylo, kde
a kdy. Je nastoleno vícero variant.
Další zajímavou vědeckou polemikou je, proč některé větve
hominidů, které byly velmi úspěšně adaptované na své přírodní
prostředí, vymřely, a vývoj dospěl právě do dnešní podoby člověka.
V tomto smyslu mne napadá analogie s druhohorními dinosaury,
mnohými třetihorními savci apod, kteří byli také velmi dobře
adaptovaní, úspěšní, přesto museli planetu opustit …
Velikou záhadou je souboj, resp. křížení pravěkého člověka typu
neandertálského a kromaňonského. První jmenovaný byl starší, ale
přírodě přizpůsobenější, než-li jmenovaný druhý. Dřívější názory, že
neandertálec bylo zvíře, zatímco kromaňonec chytrý člověk, asi mají
něco do sebe, vzhledově určitě, ale nárůst poznatků směřuje spíše k
tomu, že rozdíl v rozumových schopnostech nebyl zas tak propastný,
jak se soudilo dříve. Také narůstá množství poznatků, že
neandertálec se s kromaňoncem křížili více, oproti dřívějším
poznatkům, že zkřížení byla absolutní výjimkou potvrzující
pravidlo. Literární teze o „lovcích mamutů“ je o kromaňoncích,
ačkoliv o lov v pravém slova smyslu technicky těžce mohlo jít, v
případě mamuta a jiných gigantů spíše o konzumaci mršin,
kromaňonci lovili nejspíše sofistikovaným, organizovaným
způsobem, a ve velkém prostoru, zatímco neandertálci se pohybovali
způsobem šimpanzích tlup, kdy na útěkovou vzdálenost plenili, co
jim pod tlapy-ruce přišlo.
Je na místě zmínit, že existují i teorie mimo oficiální rámec vědy,
které tvrdí, že byly údajně nalezeny archeologické artefakty, které
vyvracejí oficiální názor. Tyto alternativní teorie vychází z toho, že
na planetě došlo k opakovaným katastrofám, i běžnému vrásnění,
což způsobilo, že dávné kontinenty zmizely v hlubinách oceánů,
a naopak některé oblasti mořského dna byly vyzdviženy do výše
a vytvořily pevniny. Zemské kry se při postupném pohybu proti sobě
v některých místech nasunuly jedna na druhou. Zároveň zpochybňují
oficiálně platné metody určování stáří artefaktů. Ve výsledku pak
alternativa oficialitě vytýká, že si ta do teorie řadí pouze takové
nálezy, z takových geologických vrstev, a s určením takového stáří,
které oficiální teorii potvrzují, a "co se nehodí", oficialita zavrhne,
ačkoliv důkazů jsou dle alternativy údajně spousty, které oficiální
verzi dějin lidstva naprosto "rozhodí".
Podle mého selského rozumu vemte například takové pyramidy.
Mnoho polemik bylo popsáno o technologii stavění. Co ale jejich
existence na rozdílných místech planety, ale hlavně, účel!?!, že by
tolik práce do stavby hrobky? Abychom oba proudy archeologie
"usmířili a spravedlivě rozsoudili", oficialitě nelze upřít, že ve finále
pyramidy hrobkami byly, bylo však toto využití původním
stavebním záměrem? Zde lehce pociťuju "lepší hru" na straně
alternativy...
Na výsledek utkání si však ještě musíme počkat☺
Martin Antušák

