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Společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
která do Vašich domácností dodává
střídavý elektrický proud, oznamuje

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
z důvodů nezbytných prací na distribuční soustavě.

TŘEBICHOVICE
Směr Saky
18. 8. 2011 od 8:30 do 10:30

SAKY
Celá obec + samota směr Pchery (mimo vodárny)
18. 8. 2011 od 11:30 do 13:30
Poruchová linka
24 hodin denně

℡

KOMINÍK

840 850 860
Kdo nevyužil jarní
možnosti kontroly
komínů se slevou za
dopravu, má ještě před
zahájením topné sezóny
poslední možnost
doobjednat tuto službu
prostřednictvím OÚ.

Pan Kopecký by naši obec navštívil v případě Vašeho zájmu
ještě během září.

Malá prázdninová hra

Najděte 7 rozdílů:

Rozluštění najdete na poslední straně

Během prázdninových dní není příliš
mnoho událostí, které by hýbaly naší obcí
a tak o těch několika málo z nich Vám
přinášíme
informace
na
stránkách
prázdninového dvojčísla.
Jednou z velmi podstatných změn, které
se udály během měsíce července, je ta, že
dne 12. 7. 2011 byl zaregistrován Krajským
úřadem Středočeského kraje nově vzniklý
Svazek obcí TSH (Třebichovice, Svinařov,
Hrdlív), jehož úkolem bude provozování
kanalizace a ČOV. Protože jsme teprve na
samém počátku jeho existence a během
měsíce srpna nás čeká ještě velmi mnoho
administrativních úkonů, veškeré podrobnosti se dozvíte v příštím vydání.
Ráda bych věnovala pár řádek záležitosti
týkající se zajištění bezpečnosti v zúženém
úseku v naší obci. I tato se vyvíjí velmi
pozitivně, a přestože je to běh na dlouhou
trať a naší obec to bude stát nemalé
prostředky, věřím, že je to jedna z věcí, na
které se všichni shodneme a nenajde se
nikdo, kdo by tento projekt zatracoval.
Fotbaloví fanoušci se mohou těšit na
13. srpna, kdy se na zeleném pažitu našeho
hřiště odehraje celodenní turnaj za účasti
4 mužstev. Soutěžit se bude o poháry a já
přeji třebichovickým fotbalistům, aby ten
„zlatý“ zdobil poličku místního pohostinství.
Ať Vám všem po zbytek léta svítí slunce,
kterého máme letos trochu poskromnu.
Vladislav Vančura by jistě dodal, že „…tento
způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným…“
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 9. srpna 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

D O V O L E N Á
OÚ TŘEBICHOVICE
15. – 26. srpna 2011
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Z OÚ

USNESENÍ Z ASTUPI TELSTV A
Z VEŘEJNÉHO Z AS ED ÁNÍ KON ANÉHO
DNE 20. 6. 2011
USNESENÍ č. 3/4VZ/2011:
Byl projednán závěrečný účet obce Třebichovice za rok 2010. Tento závěrečný účet
byl vyvěšen na úřední desce od 18. 5. 2011 do 20. 6. 2011.
Závěrečný účet obsahuje:
Výkaz o plnění rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Kraje,
obcím, státním Fondům a jiným rozpočtům a hospodaření dalších osob
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Krajským úřadem
Středočeského kraje
Projednání bylo uzavřeno s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
a to bez výhrad.
USNESENÍ č. 4/4VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením č. 3/2011.
USNESENÍ č. 5/4VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s vyřazením sekačky na trávu XS 55 MBS
pro její nefunkčnost. Za vyřazení sekačky z majetku obce Třebichovice zodpovídá
starostka, účetní.
USNESENÍ č. 6/4VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s nákupem dvou nových sekaček na trávu
pro potřeby údržby veřejného prostranství. Jedná se o nákup sekačky Husqvarna LC
48e za cenu 17.490,- Kč a nákup sekačky MTF 4820 za cenu 10.920,- Kč.
Za zařazení obou sekaček do majetku obce Třebichovice zodpovídá starostka,
účetní.
USNESENÍ č. 7/4VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s umístěním dopravní značky zákazu
vjezdu pro motorová vozidla do účelové komunikace vedoucí ke hřišti směrem od
prodejny Jednota Coop dle podmínek Dopravního inspektorátu PČR v Kladně.
Potřebné stanovisko zajistí pan Pečený. OÚ pak instaluje zákazovou značku.
USNESENÍ č. 8/4VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s umístěním dopravní značky zákazu
vjezdu pro motorová vozidla na účelovou komunikaci do lesa směrem od hřbitova dle
podmínek Dopravního inspektorátu PČR v Kladně. Potřebné stanovisko zajistí pan
Pečený. OÚ pak instaluje zákazovou značku.
USNESENÍ č. 9/4VZ/2011:
ZO Třebichovice rozhodlo o vytvoření svazku obcí s názvem „Svazek obcí TSH“
a schvaluje Zakladatelskou smlouvu o založení svazku včetně předložených stanov
svazku.
ZO Třebichovice schvaluje jmenování dvou zástupců obce do nejvyššího orgánu
svazku, jimiž jsou paní Markéta Jehličková, starostka a pan František Pešek,
zastupitel.
Pro případ, že by se některý ze jmenovaných zástupců nemohl účastnit zasedání
nejvyššího orgánu svazku, ZO Třebichovice jmenuje náhradníka pana Lukáše Horu,
zastupitele.
Do dozorčí rady svazku ZO Třebichovice jmenuje paní Marii Kalušovou, zastupitele.
USNESENÍ č. 10/4VZ/2011:
ZO Třebichovice se rozhodlo souhlasit s účastí na dražebním jednání, které se
koná dne 3. 8. 2011 v budově Exekutorského úřadu Praha-východ, soudního
exekutora JUDr. Marcela Smejkala, Praha 4 a vydražit předmětné nemovitosti za
účelem realizace projektu rozšíření komunikace v obci Třebichovice, která je
plánována ve spolupráci se Středočeským krajem. Účastí a jednáním v plném
rozsahu při předmětné dražbě pověřuje ZO Třebichovice paní Markétu Jehličkovou,
starostku obce. K tomu jí uděluje písemnou plnou moc.
ZO Třebichovice se rozhodlo souhlasit s uhrazením jistoty ve výši 54 000 Kč na účet
Exekutorského úřadu v požadovaném termínu a následným uhrazením ceny
vydražených nemovitostí, pokud se Obec Třebichovice stane jejich vydražitelem.
Dále se ZO Třebichovice rozhodlo souhlasit s následným zahájením dohod s
ostatními vlastníky předmětných nemovitostí a dořešit odkup zbytku těchto
nemovitostí. V případě, že nedojde k dohodě, bude podána žádost o soudní řízení
ve věci odkupu.
ZO Třebichovice se rozhodlo souhlasit se zahájením jednání o poskytnutí úvěru
u KB, a. s., za účelem získání finančních prostředků na odkup předmětných
nemovitostí.
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USNESENÍ Z ASTUPI TELSTV A
Z VEŘEJNÉHO Z AS ED ÁNÍ
KON ANÉHO DNE 1. 8. 2011
USNESENÍ č. 3/5VZ/2011:
ZO Třebichovice souhlasí s přijetím úvěru od Komerční banky,
a.s, ve výši 357.000,- Kč na odkup:
15/20 stavebního pozemku č. st. 13/2 o výměře 327m²
nacházející se na katastrálním území Třebichovice v obci
Třebichovice, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální úřad
pro Středočeský kraj, KP Kladno, na listu vlastnictví č. 209,
15/20 stavby čp. 38 na pozemku č. st. 13/2 (LV) nacházející
se na katastrálním území Třebichovice v obci Třebichovice
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální úřad pro
Středočeský kraj, KP Kladno, na listu vlastnictví č. 209.
za účelem následného odstranění stavby pro realizaci projektu
rozšíření komunikace v obci.
ZO Třebichovice souhlasí s podpisem předložených dokumentů:
Smlouva o úvěru, reg. čs. 99001577224
Smlouva o zástavě nemovitostí, reg. čs. 10000312328
Smlouva o zajištění blankosměnkou, reg. čs. 10000312320
Úvěrové podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Vinkulace pojistného plnění
a pověřuje starostku obce k uskutečnění vkladu návrhu zástavního
práva do KN dle Smlouvy o zástavě nemovitostí a k provedení
vinkulace pojistného plnění v případě pojistných událostí
zastavených nemovitostí ve prospěch KB, a.s.

KRÁDEŽE NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ
Začátkem měsíce června došlo na našem
hřbitově k několika krádežím uren. Občané,
kteří v této době zjistili nějakou škodu na
hrobě, nechť tuto škodu nahlásí na tel. čísle
608 158 918, vyšetřovatelce pí Březinové.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 12. září 2011
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Předběžný program zasedání*:

1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Schválení smlouvy o uzavření Budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 149/4
3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje pro knihovnu
4. Schválení smlouvy o vkladu, nájmu a provozování
vodárenské infrastruktury
5. Schválení smlouvy o spolupráci veřejných
zadavatelů (Obec + Středočeský kraj)
6. Schválení bezúplatného převodu nemovitosti v kú.
Třebichovice z majetku státu do majetku obce
7. Úprava výše odměn zastupitelů (snížení)
8. Různé; Diskuze

* Program zasedání je pouze orientační, sledujte, prosím,
dřevěnou nebo elektronickou úřední desku. Děkujeme.
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PETICE hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi
Návrh k zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany obyvatel v intravilánu obce Třebichovice
v zúženém úseku na silnici II. třídy č. 118:
14. června 2011 navštívil naši obec pan senátor Jiří Dienstbier,
kterému patří velký dík za vynaloženou iniciativu ve věci prosazení
petice, kterou jsem zaslala s Vašimi podpisy na adresu pana
hejtmana Davida Ratha v květnu letošního roku.
Spolu s ním se schůzky
na OÚ účastnil náměstek
hejtmana pro dopravu pan
Robin Povšík. Oba pánové
velice sympatizují s naší
myšlenkou
rozšíření
komunikace č. 118 v obci
a nabídli jednu variantu
k řešení.
Spočívá v tom, že dům po panu Stehnovi bude převeden ve věci
veřejného zájmu z ČR na kraj nebo obec a obec vykoupí vedlejší
nemovitost, která je již léta k prodeji nabízena. Obec dále
zainvestuje vyhotovení projektu, který bude obnášet odstranění obou
staveb, rozšíření a přeložku silnice v zúžené části a rekonstrukci
vozovky spolu se zbudováním chodníků v celé její délce. Obec
věnuje projektovou dokumentaci kraji a ten zrealizuje část projektu
týkající se rekonstrukce silnice od odbočky na Vinařice k odbočce
na Saky, včetně rekonstrukce propustku (Svinařovký potok), obec
pak tu část týkající se nových chodníků a ostatních veřejných
prostranství v majetku obce. Finanční prostředky na realizaci
projektu bude kraj čerpat ze zdrojů EU
prostřednictvím
Regionálního
operačního
programu pro Střední Čechy. Za tímto účelem
bude uzavřena smlouva mezi krajem a obcí o
spolupráci veřejných zadavatelů, kde obec bude
zadavatelem veřejné zakázky na zhotovení
projektové dokumentace a kraj zadavatelem pro
výběr zhotovitele.
V pátek 17. června obdržela obec Dražební
vyhlášku, ve které bylo v dražbě nabízeno 15/20
předmětné nemovitosti čp. 38 včetně pozemku,
kterou by měla obec odkoupit, se stanovením
nejnižšího podání ve výši 357 000 Kč. Na základě
této skutečnosti byl do pondělního programu
veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se
uskutečnilo 20. června, vložen bod, jehož
výsledkem je usnesení obce o účasti v této dražbě
a o zahájení jednání o poskytnutí úvěru od
Komerční banky v potřebné výši.
Komerční banka úvěr přislíbila a tak se dne
1. srpna uskutečnilo mimořádné zasedání, kde
jediným bodem programu bylo schválení přijetí
úvěru od KB ve výši 357 000 Kč.
2. srpna se konala schůzka se zástupci kraje
a obce, kde byla projednána smlouva o spolupráci,
a která by měla být 15. srpna schválena Radou
kraje, následně pak Zastupitelstvem obce.
Uzavřením této smlouvy odstartujeme
projekt, který by měl pomoci ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a zejména bezpečnosti
obyvatel v obci Třebichovice.
Kraj, vzhledem ke komplikovanosti s
administrativou, kterou mu ukládá zákon o
krajích, zároveň vyjádřil doporučení, aby naše
obec zažádala stát o bezúplatný převod
nemovitosti po panu Stehnovi také z toho důvodu,
že větší část pozemku využije spíše obec než kraj,
neboť rozšíření komunikace zabere menší část

uvolněné plochy. Obec tedy zahájila jednání se státem ve věci
bezúplatného převodu domu po panu Stehnovi.
3. srpna se uskutečnila v budově Exekutorského úřadu v Praze 4
dražba nemovitosti čp. 38. Obec získala v této dražbě 15/20
nemovitosti včetně pozemku za vyvolávací cenu 357 000 Kč.
Odhadní cena činí 535 000 Kč. Nyní čekáme na nabytí právní moci
usnesení o příklepu a následně zahájíme z titulu majoritního
vlastníka jednání s dalšími exekutory, neboť na zbylé podíly byl
vydán exekuční příkaz k prodeji, či jsou jinak zablokovány pro
přímé jednání s jejich majiteli.
Současně s výše uvedeným je třeba zahájit práce na vyhotovení
projektové dokumentace, neboť celý projekt by měl být ukončen ve
stupni pro stavební povolení v ideálním případě do konce letošního
roku. Ohledně projektu se bude jednat tento týden, budou nastaveny
technické parametry a ostatní dispozice pro jeho zadání.
Tolik v kostce o uskutečněných „letních aktivitách“ v oblasti
bezpečnosti v zúženém úseku, které se nemusí setkat s kladným
ohlasem všech obyvatel. Nicméně je to šance, která se již nebude
opakovat a nevyužít ji, znamenalo by pro obec velké zaváhání. Na
veřejném zasedání zastupitelstva dne 12. 9. budou předloženy ke
schválení příslušné smlouvy.
Odpověď na petici, zaslanou k rukám pana hejtmana, si můžete
přečíst zde:
Markéta Jehličková
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249
℡: 312 686 018, fax: 312 521 047
e-mail: spc.kladno@centrum.cz
www.spckladno.estranky.cz
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V LESE POZOR NA VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ
PSY, NA BACHYNĚ A NA ZMIJE!!!
od našich lesních zpravodajů

KLUB PRO
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Komu je Klub určen:
Pro děti od 5 do 7 let, které nechodí do MŠ
Kdy:
Každou středu od 9:00 do 14:00 hodin
(v případě výletu možnost celodenní akce)
Začínáme:

14. 9. 2011
Kde:
ZŠ Slaný, Palackého 570
Nabízíme:
►

Přípravu na vstup do ZŠ: rozvoj slovní zásoby,
rozvoj grafomotorických dovedností, terapii hrou,
rozvoj hygienických a společenských návyků,
sebeobsluhy, rozumových schopností, pracovních
dovedností a schopností

►

Výlety: do ZOO, na Okoř, Křivoklát, Koněpruské
jeskyně, Záplavy, Kožova hora s rozhlednou,
Pražský hrad, Petřínská rozhledna

►

Exkurze: muzeum, Lidický památník, důl Mayrau,
Vinařická horka

►

Kulturní akce: loutkové divadlo, kino, výstava

Služby jsou poskytovány ZDARMA včetně svačiny a oběda
pro děti, dopravy na výlety, exkurze, kulturní akce
a vstupného na tyto akce.
Všech aktivit se může s dětmi zúčastnit i 1 z rodičů,
kterému bude poskytnuta zdarma doprava na akce.
Těšíme se na Vaši účast.
Pracovníci SPC

Přihlášky si můžete vyzvednout v sídle OÚ.

Velkým problémem třebichovického přírodního okolí
jsou také volně pobíhající psi. V této souvislosti je potřeba
jejich majitele upozornit na zákon o myslivosti č. 449/2001
Sb. ze dne 27. listopadu 2001, ve změnách č. 320/2002 Sb.
a 59/2003 Sb., kdy paragraf § 14 praví o oprávnění
myslivecké stráže usmrcovat toulavé psy.
Zákon o myslivosti pamatuje na volně pobíhající psy
především z titulu škod na lesní zvěři, vzhledem k
frekventovanému pohybu osob a hrajících si dětí v
třebichovickém okolí se však majitelé psů "dávající jim
volno z vodítka" mohou dostat do mnohem větších
komplikací, než-li "jen" přijít o psa ....
Žádný hafan neběhá s cedulí, že "je hodný, a nikomu
nic neudělá", je zbytečné a nezodpovědné čekat až co
"kdyby", a řítící se hafan na dítě, houbaře nebo běžce není
nic příjemného .... a legálního ....
Milá jsou nyní mláďata lesních zvířat, v třebichovickém
okolí se jedná o mláďata mimo jiné srnek, zajíců, bažantů a
divočáků, u malých pruhovaných selátek pozor na útočné
bachyně. V třebichovických lesích divočáků není mnoho,
vyskytnout se tam však můžou.
Mláďata zmijí se budou z vajec klubat až koncem
srpna, nicméně je dobré vědět, že letos je v celé České
republice horní cyklus stavu zmijí, tedy je jich hodně...
Martin Antušák & Petr Fejfar
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MOTOSRAZ 2011

Dne 25. 6. 2011 se v naší obci konal první ročník
motosrazu. Jako všechny akce, které se pořádají
„poprvé“, měla i tato své drobné počáteční organizační
nedostatky. Ovšem, jak už to tak bývá, „počáteční
rozladění“ mělo kolem poledních hodin skvělé rozvinutí
do pohody. Na to, jak malá obec jsme, musím uznat, že
takovou účast jsme na prvním ročníku opravdu nečekali.
Celá akce včetně „spanilé jízdy“ proběhla bez
komplikací. Někteří si pro tuto příležitost pořídili nového
„mazlíka“ do garáže a přesvědčili zbytek rodiny, že je
pro další život nezbytně nutný.
Dlužno říci, že všichni, kdo přijeli a samozřejmě i ti, „co
přišli“, byli spokojeni. Zábava byla po celý den. Po
spanilé jízdě proběhla řada soutěží, byl stálý přísun
tekutin a také možnost menšího občerstvení, které bylo
naprosto skvělé.
Ve večerních hodinách hrály k dobré náladě hned tři
kapely. Muzika to byla vpravdě pro ty mladší, ale na
náladě to nic neubralo. Myslím, že musíme poděkovat
všem organizátorům, účastníkům, ale v neposlední řadě i
těm „bez motorek“, kteří se prostě přišli jen pobavit a
podpořit dění v naší obci.
Takže za všechny: „Vám všem děkujeme“ a těšíme se na
Kateřina Pečená
další ročník.
Obecní úřad obdržel od pořadatelů, kterými byli mimo jiné
pánové Jarda Janků a Zdeněk Lír, děkovný dopis
se žádostí o zveřejnění tohoto poděkování za aktivní
pomoc se spolupořádáním akce, za vstřícnost,
podporu a prezentaci na stránkách TM.
Obecní úřad s velkým potěšením dostává takové milé
dopisy a tak plníme přání jeho autorů a široké veřejnosti
dáváme tímto na vědomí, že se našel někdo,
kdo nás chválí a děkuje nám!!!
Já bych ráda všem, kteří mají tuto akci na svědomí, chtěla
také vyjádřit díky, že našli odvahu do toho jít, překonali
všechny překážky a proměnili jeden den obyčejného léta
v hezký zážitek pro všechny ty, kteří u toho byli.
Ti ostatní si mohou prohlédnout spousty fotografií na
spřátelených websitech, odkud jsem několik z nich drze
vykradla pro potěchu oka a malou vzpomínku na prima
jízdu po cestách necestách našich všedních dní.
mj
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SPORTU ZDAR,
FOTBALU ZVLÁŠTĚ
Léto je pro příznivce fotbalu soutěžní
pauzou v bojích na zelených pažitech našich
fotbalových hřišť a také časem pro přátelská
utkání všeho druhu. Je nepsanou tradicí, že i
u nás se tu a tam během léta nějaký takový
„přátelák“ sehraje. Před lety se u nás hrál
memoriál Jiřího Fraňka, hrálo se
o pohár OÚ Třebichovice…
A tak po obzvlášť úspěšné sezóně našeho fotbalového týmu, který po
nějakých 30 sehraných zápasech vyinkasoval krásných 225 gólů, je třeba
zahnat chmury nějakým hezkým fotbalovým zážitkem, např. změřit své síly
v celodenním fotbalovém turnaji 4 mužstev.

ČERVENEC/SRPEN

2011

JAK SE STAVÍ:
PLOT

Tak takový plot ještě donedávna zdobil
obecní pozemek u vily…

Nemalou zásluhu na organizaci této akce má pan Jan Abrham, který letos
oslavil 70. narozeniny, a jehož neuvěřitelnou vitalitu mu mohou ostatní
spoluhráči tiše závidět. Podařilo se mu dát dohromady pro nastávající
sezónu nové družstvo a osvěžit zbylou základnu novými posilami. Jak mi
pan Abrham sám sdělil, máte, pánové, poslední šanci prokopat se do výšin
fotbalové tabulky, protože to jinak „balí“… Věří ale, že v novém složení se
podaří oživit zašlou slávu třebichovických fotbalistů, kterým se už nějaký
ten pátek věnuje. Bylo by tedy na místě pana Abrhama nezklamat
a podzimní sezónu zahájit nějakým malým vítězstvím nad SK Buštěhrad
(27. srpna).
Pak přijel Martin Fuka….

Z propozic Turnaje v kopané, které jsou vyvěšeny na příslušných
místech, je zřejmé, že se bude hrát 2x25 minut, že hraje každý s každým,
apod. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení a bude k dispozici dostatek
míst k sezení, neb budou zapůjčeny za tímto účelem sedací pivní soupravy
z Krušovic. Více informací se mi nepodařilo zjistit, neboť se mi ztratil signál
a hovor s Martinem Ferenčíkem byl nadobro ztracen.
Ztrátu však zaznamenal i neznámý návštěvník
třebichovického lesa, který asi při sběru hub přišel o
zubní protézu. Kdosi ji Martinovi přinesl v ubrousku
do hospody, kde si ji může vyzvednout.
Přijďte se podívat, fandit a podpořit naše hráče a zasoutěžit si, protože
mají pro Vás připraveny nějaké veselé hry o ceny!
mj

a pánové: Polánek, Vlk a Petřík
(není na obrázku, protože jezdí s traktorem)

TURNAJ V KOPANÉ
13. srpna 2011 od 9.00
na fotbalovém hřišti SK Třebichovice
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

utkání
utkání
utkání
utkání
utkání
utkání

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Třebichovice – Hrdlív „B“
Vinařice – Družec „B“
Družec „B“– Hrdlív „B“
Třebichovice – Vinařice
Vinařice – Hrdlív „B“
Družec „B“ – Třebichovice

a brigádníci: Petr a Radek

a postavili plot!!!

Předpověď počasí na sobotní turnaj: bude teplo, asi tak 20-24 °C, ale bude také místy zataženo a občas sprchne…

