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XII
INFORMACE PRO OBČANY
V pondělí 3. června 2013
bude zahájeno vybírání

POPLATKU ZA ODPAD
na II. pololetí r. 2013.
Výše poplatku
250,- Kč na osobu
mající trvalý pobyt v obci.
Za objekt sloužící k rekreaci se vybírá
poplatek 250,- Kč na ½ roku za celý objekt.
Známka na II. pololetí musí být vylepena
nejpozději 2. července 2013, jinak nebude
odvoz popelnice proveden.

■■■■■■■■■■■■■
Od 17. do 26. června probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
za II. Q 2013
v hotovosti v sídle OÚ
v těchto termínech:
pondělí

17.6.

8 – 12

18 – 20

středa

19. 6.

8 – 12

–

pondělí

24. 6.

8 – 12

18 – 20

středa

26. 6.

8 – 12

–

Cena po slevě:
Cena bez slevy:

29. KVĚTNA 2013 OD 17 DO 18
HODIN PROBĚHNE PŘED OÚ

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK.
Očkování proti vzteklině stojí 100 Kč
(pro kočku i psa).
V případě, že majitelé budou chtít
psa nebo kočku naočkovat rozšířenou
vakcínou, ať toto nahlásí
na OÚ v Třebichovicích
nejpozději do 28. května.
Rozšířená vakcína
pro psa i kočku stojí 325 Kč.

264 Kč/osoba/kvartál
330 Kč/osoba /kvartál***

*** Dotace na stočné ve výši 20 % je poskytnuta pouze těm
občanům s trvalým pobytem v obci, kteří nemají vůči obcím
nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.
Uzávěrka tohoto čísla: 13. května 2013
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
Pokladní hodiny (doba, kdy OÚ přijímá platby)
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Telefon:
E-mail:
URL:

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

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ ZE 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
TŘEBICHO VICE KONANÉHO DNE 29. 4. 2013
U SN ES EN Í č . 3 / 3 VZ / 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením č. 3/2013.
U SN ES EN Í č . 4 / 3 VZ / 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zastoupené na
základě plné moci společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem v Nymburku,
Bobnická ul. 2020, IČ 45149909, číslo smlouvy: IP-12-6004027/VB001,
název akce: Třebichovice – 149/31 přípojka NN – Lučan.
U SN ES EN Í č . 5 / 3 VZ / 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s delegováním pana Jana Glase,
místostarosty Obce Třebichovice, jako akcionáře společnosti VKM, a.s., na
řádnou valnou hromadu společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, A.S.,
která se uskuteční 23. května 2013, jakožto i na všechny mimořádné
a řádné valné hromady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.,
IČ 4635691, které se uskuteční v roce 2013.

KVĚTEN

2013

VZPOMÍNKOVÝ DEN
8. května si připomínáme konec II. světové války
v Evropě. Za skutečný konec tohoto celosvětového
konfliktu, kterého se zúčastnilo na 70 států, je
považován podpis kapitulace Japonska na palubě
bitevní lodi Missouri dne 2. září 1945.
Je to celkem 2194 dnů, během kterých bylo
povoláno do zbraně na 110 milionů lidí a 50
milionů jich zahynulo.
Pro mnoho pozůstalých následoval bezpočet dní,
měsíců a roků, kdy se museli vyrovnávat se ztrátou
svých blízkých. I oni byli oběťmi ničivé války,
která vzala matkám syny a ženy připravila o muže.
6. května jsme společně s hrdlívskými občany
položením květin na hroby padlých věnovali
tichou vzpomínku všem obětem II. světové války.
M. Jehličková

Delegovaný zástupce obce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž
je oprávněna obec jako akcionář společnosti VKM, a.s., zejména účastnit
se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným hlasovacím
řádem VH, požadovat a dostávat vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání VH, podávat návrhy
a protinávrhy k projednávaným bodům programu.
V případě neúčasti delegovaného na VH, vyslovuje ZO Třebichovice
souhlas se zastupováním náhradníků panem Liborem Lesákem a panem
Tomášem Hrodkem.
U SN ES EN Í č . 6 / 3 VZ / 2 0 1 3 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se změnou Stanov Svazku obcí TSH
a se zněním předloženého dodatku č. 1 ke Stanovám, který řeší rozšíření
působnosti členské schůze o schvalování roční účetní závěrky.

Pan Váňa u pomníku
Bohuslava Pelce

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
TŘEBICHOVICE
za OÚ

SAKY
u kapličky

U hrobů padlých
za II. světové války

sobota 25. května 2013
13:50 – 14:10

14:20 – 14:40

Bude se jednat o sběr:
baterií všech druhů, včetně
plechovek od barev, zářivek,
výbojek, kyselin, zásad, barev,
ředidel, lepidel, teploměrů,
pesticidů, fotochemikálií,
elektronického odpadu, lednic,
čisticích prostředků,
zaolejovaných textílií
a nádob od sprejů.
Společné foto u památníku padlých za I. světové války
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ÚZEMNÍ PLÁN A JEHO ZMĚNY
Územní plán má podobu velké mapy, kde jsou barevně odlišena
území s různou funkcí – obytné části, zóny pro průmysl, silnice,
nákupní centra, zelené plochy apod. K mapám vždy existuje také
podrobný textový komentář. Plány se zpracovávají zpravidla na
několik let, takže vždy obsahují nejen popis stávajícího stavu
daného území, ale především jeho předpokládaný rozvoj.
Územní plán je naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv
stavební rozvoj lidských sídel a změn v krajině. Pro stavby nebo
záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný
úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí nebo stavební
povolení. Naopak projekty, které jsou v územním plánu
zaneseny, jsou velmi obtížně odvratitelné.

Znáte územní plán své obce?
Je vyvěšen také na webových stránkách obce a je platný od roku
2008. Byla ukončena změna č. 1 a změna č. 3. Obě změny byly
realizovány na základě požadavků navrhovatelů, kteří si tyto
změny také zafinancovali.
V realizaci je změna č. 2, kterou dne 13. 2. 2012 usnesením č.
4/1VZ/2012 schválilo zastupitelstvo obce. Podněty vlastníků
pozemků na pořízení změn byly předány Úřadu architektury a
územního plánování MMK, který je posoudil a doporučil prověřit
pouze změny drobných jednotlivých ploch, např. pro jeden RD,
které nezasáhnou do urbanistické koncepce obce…
Důvodem, proč nebyly doporučeny změny ostatních
navrhovatelů, je stávajícím územním plánem vymezený
dostatečný potenciál ploch určených pro bydlení v RD a tyto
plochy jsou v současnosti z cca 80 % nevyužité, tedy
nezastavěné.
Není tedy možné vymezovat nové plochy pro bydlení dle
předložených podnětů vlastníků pozemků a to zejména na
základě § 55 stavebního zákona.
Rozvojové zóny jsou v územním plánu zakresleny do západní
části obce. Jedná se o lokalitu Rovina a plochu navazující na
zastavěné území směrem na Smečno. Obě tyto plochy nevykazují
po celou dobu platnosti ÚP žádnou snahu o realizaci staveb zde,
nebylo vydáno ani územní rozhodnutí.
Obě tyto plochy tím, že zde neprobíhají žádné snahy o výstavbu,
v podstatě brzdí rozvoj obce, neboť dokud nebudou zastavěny,
nelze vymezovat plochy jiné, nelze vyjít vstříc ostatním
zájemcům o výstavbu. Pro obec to znamená značnou stagnaci, co
se počtu obyvatel a jejího růstu týče.
Proto si obec dala za cíl přehodnotit stávající stav a v souvislosti
s novelizací stavebního zákona uvažovala o zrušení či redukci
některých rozvojových ploch a o vymezení nových, kde je
zaručeno, že jejich vlastníci mají zájem a finanční možnosti
k realizaci výstavby.

KVĚTEN

2013

Po více jak rok trvajících vyjednáváních a rozvažování,
bychom nyní měli přistoupit k zadání změny č. 2 územního
plánu Třebichovice.
Všem navrhovatelům, kteří budou doporučeni pro prověření
svých návrhů změn, byly předloženy dohody o
spolufinancování změny. Pokud nebudou mít k předloženému
textu připomínky, následující veřejné zasedání odsouhlasí
dohody a zejména výši a způsob financování.
Podíl úhrady je navržen jako 1:2, kdy obec uhradí 1/3 nákladů
a ostatní navrhovatelé 2/3 nákladů na činnost projektanta.
Z tohoto poměru je odvozena navrhovaná částka 13 Kč/m2
plochy pozemku, kdy uvažujeme o nákladech ve výši 300 000
Kč. Je ale možné, že náš předpoklad není přesný a proto se
dohodlo, že cena bude upravena dle skutečných nákladů na
projektanta ve stanoveném poměru 1:2.
Toto vše bude součástí usnesení, které zastupitelé schválí na
nejbližším zasedání, které se sejde především za účelem
odsouhlasení výše uvedeného a rozhodne o pořízení změny
č. 2 územního plánu.
M. Jehličková

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 27. května 2013
od 18.15 hodin na salonku OÚ

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Schválení způsobu financování nákladů na pořízení
změny č. 2 územního plánu Třebichovice
Schválení dohod o částečné úhradě nákladů na
pořízení změny č. 2 územního plánu Třebichovice
Rozhodnutí o pořízení změny č. 2 územního plánu
Třebichovice
Poptávkové řízení na projektanta
Různé
- Diskuze

OÚ

Počátkem roku 2013 proběhla jednání ohledně reálnosti změny
ÚP z výše uvedených důvodů s cílem zamezit stagnaci růstu obce
a podpořit zájem o výstavbu vlastníků pozemků.
Závěr je následující: Změna č. 2 bude zahrnovat pouze
doporučené návrhy s tím, že stávající územní plán nebude dále
měněn. Rozvojové zóny zatím ponecháme, a pokud na nich
nedojde v následujících 5 letech k výstavbě, využije obec
možnosti vydat nový územní plán, který by umožnil výstavbu
v místech, kde není nyní možno vymezit plochy pro výstavbu
RD. Konkrétně se jedná o pole u hřbitova a o oblast okolo
cihelny. Navrhovatelé, kteří zde vlastní pozemky a měli zájem je
zastavět, nebudou do změny č. 2 zařazeni a jejich šance jsou
v novém územním plánu obce.

Rozvojové zóny dle územního plánu Třebichovice
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VARHANNÍ KONCERTY
NA SMEČNĚ
Nejstarší varhany v Čechách najdete v kostele
Nejsvětější Trojice na Smečně, který byl vystavěn za
Jiřího Bořity z Martinic a jeho manželky Elišky
Bruntálské z Vrbna v goticko-renesančním slohu.
Vysvěcen byl v roce 1587. V průčelí je krásný
renesanční portál se znaky zakladatelů. Oltář v hlavní
lodi chrámu je od sochaře Ignáce Platzera, velký obraz
Nejsvětější Trojice namaloval pražský malíř Antonín
Towara.
V roce 1990 byla zahájena rekonstrukce varhan
mistrem Dušanem Doubkem. Rekonstrukce potvrdila,
že většina píšťal je opravdu renesančních. Smečno tedy
drží jasný primát nejstarších českých varhan.
V kostele se konají varhanní koncerty renesanční
hudby především v přednesu Michala Novenka,
významného českého varhaníka a skladatele, profesora
pražské konzervatoře.
V letošním roce 2013 proběhnou tři koncerty
Smečenského varhanního festivalu. Na prvním z nich
vystoupí v úterý 14. 5. 2013 Adam Viktora společně se
sopranistkou Gabrielou Eibenovou, na druhý koncert
v úterý 21. 5. 2013 přijal pozvání pan Michal Novenko
a poslední koncert v úterý 28. 5. 2013 bude v režii
souboru Chorus Carolinus Kladno. Všechny koncerty
budou od 18.00 h.

KVĚTEN

2013

P OZV ÁN K A D O DI VA DLA
Určitě se shodneme na tom, že každý z nás má rád pohádky.
Myslím ty skutečné pohádky – tedy příběhy, které se
odehrávají kdesi za horizontem reálna, za sedmero řekami či
devatero horami, za dávných časů, v zemi, kterou na mapě
nenalezneme, protože cesta do pohádkové říše je umožněna jen
pohádkovým postavám, které tu prožívají neuvěřitelná
dobrodružství a svými hrdinskými skutky poráží zlo a pravda
a láska tady skutečně vítězí.
Přes veškeré rozmanitosti dějů, škály postav a plejády kulis, má
pohádka velmi přesné a přísné zákonitosti, jakými je
jednoznačné a nezpochybnitelné rozlišení dobra a zla
a absolutní naplnění spravedlnosti – odměnění dobra
a potrestání zla.
V pohádkách najdeme také archetypální významy, především
v rozdělení rolí. Je to svět, kde vládnou muži a na jejich
bedrech leží primární zodpovědnost za blaho a prosperitu
pohádkové říše. V rolích princů, králů, nejmladších synů či
hloupých Honzů projevují svou dobrotu, moudrost a odvahu,
schopnost stát se manželem, otcem, králem… Podstoupeným
hrdinstvím získávají krásné princezny coby zhmotnělé ideály
žen.
Hrdinstvím ženských postav bývá trpělivost, vytrvalost,
pokora, píle, ochota trpět fyzicky i psychicky, vše pak
korunováno bohatou nadílkou synů a dcer.
Vládne tu řád a jasná pravidla, která platí. Je-li tento řád
narušen, jsou ohroženy i postavy. A ty pro znovunastolení řádu
neváhají položit vlastní život, byť je jen pohádkový.
Pohádka je oblíbeným útvarem s nadčasovou platností. Provází
lidstvo celá staletí a my jejím prostřednictvím můžeme kdykoli
alespoň přičichnout k té lidské touze po řádu, spravedlnosti a
dodržování pravidel. Muži mohou dobývat srdce svých
princezen a ženy nasedat na bělouše svých vysněných princů,
společně pak pokládat zlo na lopatky a být odměněni
pohádkovým bohatstvím. To vše a mnohem víc je nám
umožněno skrze nespočetné množství pohádkových příběhů.
Na jeden takový pohádkový příběh je naše dnešní divadelní
pozvánka. Ochotnický spolek TŘEBIVADLO pro vás připravil
pohádku, do které její protagonisté vložili mnoho úsilí a
energie, aby na diváky přenesli tu ničím nenahraditelnou
atmosféru divadelního představení. Vnímavý divák jistě
přehlédne nějaké to zaškobrtnutí a ocení snahu a odvahu herců,
kterou do každého představení vkládají. Hrají rádi, s láskou a
nadšením, pro potěchu ducha a srdce svých diváků.

Proto neopovrhněte pozvánkou na premiérové
představení další pohádky s názvem
MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ, které lze spatřit na
vlastní oči již třetí květnovou neděli o 15. hodině
odpolední na sále místního pohostinství
ve Třebichovicích.
Každý je srdečně zván a bude netrpělivě očekáván.

NOC KOSTELŮ – pátek 24. 5. 2013
Smečno, kostel Nejsvětější Trojice, od 20.00 do 22.00,
během večera vystoupí Chorus Carolinus

mj
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STALO

KVĚTNOVÉ POZVÁNKY

MLYNÁŘSKÝ ŠTĚSTÍ

v neděli 19. 5. 2013 od 15 hodin na sále

KVĚTEN

v sobotu 8. 6. 2013 od 13 do 15 hodin
na hřišti,
v případě nepřízně počasí na sále

3. MOTOSRAZ
v sobotu 22. 6. 2013 od 11 hodin
PROGRAM:

11:00 začátek akce za místním pohostinstvím
13:00 spanilá jízda
15:00 rocková kapela MIDNIGHT SABERS,
soutěže, občerstvení
19:00 taneční zábava s kapelou PARADOKSY
Akce se koná za restaurací Případov,
v případě nepříznivého počasí na sále.
Tímto občany prosíme o souhlas s konáním
zábavy pod širým nebem, jejíž konec se předpokládá
v 01:00 hodin následujícího dne.
Děkujeme za pochopení.
☺☺☺

SE

MÁJOVÁ ZÁBAVA
Tento víkend naši mladí pořádali Májovou zábavu. Letošní počasí jim
nepřálo, neboť se nám opět ochladilo a skoro celý týden pršelo. Z toho
důvodu se ani nestavěl „král“, neboť zde byla obava, že by nemohl být
řádně usazen a zajištěn. Nicméně přišlo hodně těch, kteří se chtějí bavit
ve víru tance. Myslím, že organizačně se to naší omladině vydařilo ke
spokojenosti všech. Jménem všech děkujeme Vlastě a Petrovi
Fejfarovým, kteří jim přišli pomoci s vybíráním vstupného. Vypadá to,
že se nám začíná blýskat na lepší časy a pomalu nám zde vyrůstá nová
generace kulturních zástupců. Těšíme se na další společnou akci
a přejeme našim mladým mnoho úspěchů v dalších aktivitách.

ČERVNOVÉ POZVÁNKY

OSLAVA DNE DĚTÍ

2013

Kačka Pečená

V té naší aleji…
Při návštěvě lesa za hřbitovem si všimnete řady změn.
První změnou je upravená zeleň na hřbitově, o čemž již
měsíčník psal.
Po levé straně si vzápětí všimnete, hned za novým domem,
řady cca metrových stromků, s kůly, a v zelených obalech před
okusem zvěří. Jedná se o alej, kterou OÚ a pár místních
nadšenců začalo razit po loňském rozšíření polní cesty,
kterému padla za oběť přirozená zelená hradba, která cestu
lemovala dříve, a byla základním domovem zpěvných ptáků,
bažantů a zajíců v lokalitě. Vysazeny byly lípy, duby a habry,
samy se již táhnou ptačí zob, plané třešně a trnky, hlohy, bezy,
šípky atd. Věříme, že výsledek funkčně a esteticky za pár let
předčí původní stav před rozšířením cesty.
Třetí změna je stavební, pod polní cestou se povede nový
elektrický kabel k osadě Chvojinky, jelikož stará elektrifikace
osady již technicky nevyhovovala. Za měsíc by mělo být
hotovo, a dílo by tak dále nemělo vadit v pohybu ani esteticky.
Martin Antušák

KVĚTEN
Květen vnímám jako měsíc transformace dvou
aktivit přírody. "Zmrzlými", po půli měsíce, končí
etapa, která započala již koncem února "rekonstrukce" ... jednak bioenergetiky vlastního
organismu a jednak zahrady a domu. Zimní
oblečení a obuv jsou ve skříních, letní je vytaženo,
máme za sebou jarní úklidy, jsou provedeny
všechny jednodušší venkovní opravy, a hlavně,
záhony jsou vysazeny, vysety ...
Rostlinné a živočišné organismy již se osvobodily
od boje s chladem a tmou, a jsou postaveny před
nové výzvy a úkoly přírody ...
Nová aktivita, která nastupuje, je etapou květů, a
všeho, co s činností všech těch blizen, čnělek,
semeníků, prašníků atd. souvisí, v přímém i
přeneseném slova smyslu...
Martin Antušák

Martin
Antušák

Katka
Pečená

Luboš
Pečený

Při výsadbě aktivně pomáhali Martin, Katka a Luboš. Já jim za to
velmi děkuji a doufám, že stromy zde vydrží a nestanou se kořistí
lupičů, jak tomu bylo při pokusu o poslední výsadbu, kdy si dal kdosi
práci a vykopal čerstvě zasazenou vzrostlou lípu… Další tipy, kam
zasadit veřejnou zeleň, předávejte na OÚ.
M. Jehličková

STRANA

6

TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

KVĚTEN

2013

ČERNÉ SKLÁDKY

TŘEBICHOVICKÝ FOTBAL
AKTUÁLNĚ

Jsou tomu tři dni, co jsme pracně odklidili vzniklou
skládku na konci obce Sak na bývalé železniční
trati. Dobrý pocit netrval dlouho. Dne 9. 5. zde
vyrostla nová skládka.

V únoru 2013 jsme požádali MAS Přemyslovské střední
Čechy, o. p. s., o příspěvek na akci s názvem Přístřešky
střídaček na fotbalovém hřišti Třebichovice.
Malý Přemyslovský Měšec je grant určený na podporu
projektů výhradně v území Přemyslovských středních
Čech. Je financován z vlastních příjmů této obecně
prospěšné společnosti. Správní rada rozhodla o přidělení
částky ve výši 5000 Kč právě na akci třebichovických
fotbalistů, kteří v rámci výše uvedeného projektu během
léta zrealizují svépomocí přístřešky střídaček na našem
fotbalovém hřišti.
Jak budou přístřešky vypadat? Zeptala jsem se
tiskového mluvčího našich fotbalistů Petra Svobody.
Tak jak?

Drzost zakladatelů černých skládek nezná meze.
Ještě v 16 hodin zde nic nebylo. O pár hodin
později jsme objevili hromadu smetí. Na první
pohled nás zaujala krabice s novinami, o které jsme
si mysleli, že by mohla obsahovat nějaké stopy
vedoucí k "pachateli".

Bude to jednoduchá a lehká kov/plast konstrukce, která
se bude na hřiště přenášet a umisťovat na nově
vybetonované plácky vždy před probíhajícím utkáním.
Mimo fotbal budou bezpečně uklizeny, tak aby
neprovokovaly k „dokazování“ si svých „ohromných
sil“...

Kdy začnete s výstavbou a kdy se mohou hráči těšit,
že jejich unavené pozadí spočine na krásné nové
lavičce?
Předpokládané dokončení je během měsíce června 2013,
takže se bude spíše usedat od nové sezóny.
A aby fanoušci jen nezáviděli, tak budou pro ně
„vybudovány“ dvě nové, bytelné lavičky...
Bude se odehrávat i jiná činnost na hřišti?

Po jejím prohlédnutí jsme našli adresy. Vypadá to,
že někteří občané sousedních Pcher si z nás dělají
odkladiště.
Bez váhání byla přivolána policie, která vše nafotila
a zaprotokolovala.
I tato skládka bude v nejbližších dnech odklizena
a doufáme, že snad již naposledy.
Jiří Kejkrt, Lenka Grundzová
Za odklízení skládek, které se mezi obcí Saky a Pchery těší
zvláštní oblibě, máte mé velké poděkování. Za odhalení
původce odpadu obzvlášť, ač je jeho ztrestání nad naše
síly… Určitě posílám do Pcher s žádostí o vyvěšení na
jejich nástěnku a zveřejnění v jejich zpravodaji.
M. Jehličková

Hráči SK Třebichovice věnovali první květnovou sobotu
úpravě hřiště, konkrétně likvidaci posekaných náletových
dřevin, úklidu odpadků, co sám nedošel do košů,
a rozházeného materiálu (železné sloupky, desky apod.)
a první jarní sekání hřiště. Následovat bude ještě „finální
sekání a válcování hřiště. Během jara/léta budou ještě
vyměněny sloupy se sítěmi za bránami a upravena mez
a odvodňovací kanál na „vinařické“ straně hřiště.
Co čeká naše fotbalisty v letošní jarní sezóně?
Hlavně velká trpělivost a odolnost, neboť díky
informačnímu šumu ohledně registrací nových členů do
FAČR, je nás málo a nemáme domluvené posily.
Tímto prosíme i o trpělivost našich fanoušků, děláme vše
pro to, aby od podzimu byla znatelná změna.
Termíny zápasů
Ne, 12. 05. 2013, 17:00, Družec "B" – Třebichovice
So, 18. 05. 2013, 17:00, Třebichovice – Kačice
Ne, 26. 05. 2013, 17:00, Velké Přítočno "B" – Třebichovice
So, 01. 06. 2013, 17:00, Třebichovice – Loděnice
So, 15. 06. 2013, 17:00, Třebichovice – Pletený Újezd
mj
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Ahoj holky a kluci, pojďte si hrát a soutěžit.
Rodiče vám tuhle stránku vytrhnou, protože na druhé straně je pár hádanek.
Komu se to podaří vyplnit a odevzdat nejpozději na Dětském dni,
bude sladce odměněn.
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HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI, NAČ TI ROZUM VYSTAČÍ?
Děti, které tohle vyplní a odevzdají nejpozději 8. června na Dětském dni, čeká dárek.
DOPLŇOVAČKA

HÁDANKY
1.

Patří ti to, ale tvoji rodiče a kamarádi to
používají víc než ty. Co je to?

Doplň do tabulky podle výsledků písmenka:

1

2

3

4

5

6

………………………………………..
2.

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále
kulaté. Co to je?
………………………………………..

K
P
A
A

=
=
=
=

3+3
5-4
2+5
9-7

E
N
N

=
=
=

1+3
8-5
2+3

KŘÍŽOVKA S TAJ ENKOU
1.
2.
3.
4.
5.

Kdo snědl v pohádce holku, co nosila červené oblečky?
Čím se řeže dříví?
Které zvířátko si nosí svůj domeček?
Dopravní prostředek bez motoru
Druh lodě, která používá vodu a uhlí

Jestli znáš odpovědi na tyhle otázky, doplň je do křížovky a ve tmavším sloupku dostaneš
TAJENKU – skryté slovo, které vyluštíš. A jestli si troufneš, namaluj ho.

1
2
3
4
5

NAJDEŠ 5 ROZDÍLŮ?

A NEZAPOMEŇ SE PODEPSAT:

7

