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GRILOVÁNÍ
na rozloučenou s létem
v sobotu 30. 9. od 15 hodin
v obecní hospůdce Případov

BURZA

BURZA
▼▼▼▼▼▼

od 5 Kč za kus
7. 10. od 09 do 15 hodin
8. 10. od 10 do 12 hodin
na sále pohostinství
ve Třebichovicích
Žádáme všechny přispěvatele
o dodání čistých a funkčních věcí.
Předem všem děkujeme.
Třebivadlo a OÚ.

Uzávěrka tohoto čísla: 19. září 2017
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: L. Grundzová , D. Matějovská (DoMa),
M. Antušák, P. Svoboda, V. Javořík
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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▼▼▼▼▼▼▼▼

První poznatky z integrace dopravy na Kladensku

Od 18. 9. do 27. 9. 2017 probíhá

Integrace dopravy na Kladensku změnila jízdní řády desítek
autobusových linek v Kladně a okolí a v pondělí 28. 8. 2017 zažil nový
systém první zatěžkávací zkoušku. Ve Třebichovicích můžete
nasednout na linky 607, 608 a 609. Za případné problémy na trasách
nově integrovaných linek posílá omluvu paní hejtmanka Středočeského
kraje.

VÝBĚR
STOČNÉHO

Odstraňování náletů v cihelně

v hotovosti v sídle OÚ

Mnozí se ptáte, co se děje v cihelně. Občané nahlásili, že se zde kácí a
tak obec přivolala policejní hlídku. Nakonec se ukázalo, že vlastník
pozemku pouze odstraňuje nálety a čistí pozemek. Rád by zbytek
cihelny v budoucnu odstranil… Jakmile pokácené dřeviny zaschnou,
dojde k jejich pálení. Rozdělávání ohně bude nahlášeno hasičům.
Děkujeme občanům za pozornost. Ač se ukázalo, že v tomto případě je
vše v pořádku, jsme rádi, že se lidé zajímají, co se kolem nich děje a
informují nás.

pondělí

18. 9.

8 – 12

18 – 20

středa

20. 9.

8 – 12

15 – 17

pondělí

25. 9.

8 – 12

18 – 20

Inventura v Jednotě COOP

středa

27. 9.

8 – 12

15 – 17

V sobotu 23. 9. 2017 bude prodejna UZAVŘENA.

PL ATB Y V HOT O VO STI
LZE P R OV Á D ĚT J E N
V U V ED E N Ý CH D N EC H A HO DI NÁ C H.

Informace
o přerušení
dodávky elektřiny

Pro bezhotovostní platby využijte účet
uvedený na fakturách.

POZVÁNKA

SAKY, TŘEBICHOVICE

na veřejné zasedání zastupitelstva

dne 3. 10. 2017

v pondělí 2. října 2017
od 18.15 hodin v sídle OÚ

od 7:30 do 9:30
část obce : Saky
č.p.:/č.orient. bez ulic: 13
část obce: Třebichovice
č.p.:/č.orient. bez ulic: 5, 13, 20, 21, 28, 35, 39, 40,
45, 46, 52, 53, 54, 58, 62, 63, 68, 74, 78, 85, 89, 91,
97, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 129,
130, 131, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143,
148, 151, 152, 157, 160, 161, 163, 166/2, 167, 171,
172, 174, 187

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Bližší informace také na:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

8.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Vyřazení starého a zařazení nového majetku
Záměr obce prodat bytovou jednotku č. 4 v domě
č.p. 13 formou výběrového řízení včetně
spoluvlastnických podílů k přilehlým pozemkům
Smlouva o spolupráci mezi obcemi
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené
mezi Statutárním městem Kladnem a obcí
Třebichovice
Různé

INFORMOVANOST OBČANŮ
Všichni občané obce (a nejen oni!) mohou využívat ZDARMA moderní informační systém a dostávat zprávy do
svého mobilu pomocí SMS, v případě chytrých mobilů lze navíc využívat aplikaci MOBISYS.
Postup registrace je podrobně uveden na webu obce po kliknutí na ikonu umístěnou dole v levém sloupci nabídky –
KOMUNIKUJTE S OBCÍ MODERNĚ. Zaregistrujte se podle návodu a všechny informace vám budou k dispozici.

Zrušení registrace systému obecních SMS
Ze systému obecního zpravodajství Mobisys je možné se odregistrovat zasláním SMS ve tvaru ODREG
TREBICHOVI OBZ na telefonní číslo (+420) 777 080 880. Pokud se jedná o telefonní číslo, z něhož již nelze zaslat
SMS zprávu, potom lze provézt odregistraci tak, že nám zašlete čísla, která již nejsou platná (např. z důvodu úmrtí
nebo odcizení) a my zařídíme jejich odregistraci.
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► 9 0 L ET FO T B AL U U N ÁS
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2017

Pod barvami Staropramenu se točilo pivo, limo, rožnily se klobásy
a podávaly párky v rohlíku. A to vše ZDARMA!

12. 8.

V sobotu 12. srpna 2017 oslavili fotbalisté Třebichovic 90 let od
založení klubu. Oslavy proběhly na místním hřišti dvěma zápasy,
soutěžemi s fotbalovou tématikou pro děti a i pro dospělé.
Po slavnostním zahájení byly předány drobné pozornosti těm, kteří
se v minulosti o fotbal u nás nejvíce zasloužili.

Text: Markéta Jehličková, foto: Milan Petriščák a Honza Jehlička

Nejstarším fotbalovým činovníkem,
který ještě pamatuje, jak se kopalo
na starém hřišti, který se podílel na
výstavbě nového hřiště a který
věnoval mnoho let aktivnímu fotbalu
u nás je třebichovický fotbalový bard
pan ANTONÍN HOKUF. Jako
poděkování za celoživotní činnost
pro sportovní život v obci mu patří
poděkování OÚ v podobě dvou
desítek pivních tácků, které může
vyměnit v naší obecní hospůdce
Případov, kam stále rád zajde, za
lahodný pivní mok. Děkujeme
a přejeme stálé zdraví.►►►

V novodobých dějinách našeho
fotbalu sehrálo důležitou roli
mnoho mužů. Bohužel, dnes již
nejsou mezi námi. Zdravíme tedy
do fotbalového nebe všechny, kteří
kdy na našem hřišti stáli, hráli
a zvítězili. Čest jejich památce.
Jméno, které ale musí zaznít, patří
nejstaršímu a doufám, že ještě
alespoň rekreačně aktivnímu
fotbalistovi panu JANU
ABRHAMOVI. Strávil na našem
zeleném pažitu kus svého života.
I jemu děkujeme a přejeme mnoho
zdraví a elánu. ►►►

◄◄◄
Žhavou současnost
třebichovického fotbalu
reprezentuje muž, bez jehož
téměř každodenní péče
o zelený trávník si neumíme
náš fotbal představit.
Naše další poděkování patří
jak jinak než panu
VLADIMÍRU
JAVOŘÍKOVI,
předsedovi Sportovního
klubu Třebichovice, z.s.
Přejeme také mnoho sil
a pevné zdraví.

Děvčata z obecní hospůdky
točily pivní mok,
limonády, opékaly
klobásky, … a patří jim za
to velký dík! Byly jste
skvělé!
◄◄◄

U jiných děvčat
(Matějovských) bylo možné
zakoupit vlaječky klubu.
Popřípadě přispět na zdar
fotbalu… ►►►

◄◄◄
I ti nejmenší si mohli
zkusit přemístit míč
do brány…
Na obrázku je možná
budoucí hráč našeho
klubu.

▼▼▼ Pohledný mladý muž uprostřed je sekretář klubu
Petr Svoboda. Je hybnou silou našeho týmu. Díky, Petře!
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První, exhibiční zápas se odehrál mezi Výběrem Případov a TJ Baník Švermov, oddíl žen. Tento zápas, po lítém boji, skončil smírně 2:2.
Výběr Případov byl složen z bývalých hráčů klubu a mezi nimi i do nedávna hrající nejstarší hráč Jan Abrham. O čestný výkop se postaral
nejstarší žijící člen klubu Antonín Hokuf společně s panem Stehlíkem.
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Druhý zápas sehráli aktivní hráči klubu proti TJ Jíloviště – Benfika. Zde se o čestný výkop postaral dlouholetý předseda klubu Vladimír Javořík.
I přes velkou snahu místních skončil zápas pro ně nepříznivě 2:5, ale i tak jim to nesebralo náladu na to si oslav náležitě užít. Obzvlášť, když
klub dostal darem od obce zbrusu novou ceduli na hřiště a oslavy zakončili večerní taneční zábavou pod širým nebem.
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Z V E M E

HASIČI PCHERY
V pátek 1. září 2017 převzali pcherští hasiči novou hasičskou
stříkačku. Byla to pro ně velká sláva, které se zúčastnili nejen
dobrovolní hasiči ze Pcher, ale i zástupci obcí Pchery
a Třebichovice. Součástí programu po převzetí vozidla následovalo
i čtyřhodinové školení, jak s tímto novým moderním hasičským
vybavením správně zacházet. A samozřejmě nechyběl na závěr ani
gulášek a k němu dobré pivo.

2017

V Á S

DO KNIHOVNY
„Ani ty nejmenší maličkosti se ti nestanou náhodou.“
Haruki Murakami

Haruki Murakami
Narodil se 12. ledna 1949 v Kjótu
v Japonsku. Je nejznámější japonský
spisovatel. V roce 1979 získal japonskou
literární cenu pro začínající autory
Gunzo. Na jaře roku 2006 získal Haruki
Murakami od Mezinárodní poroty Ceny
France Kafky bronzovou zmenšeninu
Kafkova pražského pomníku a stal se
laureátem Ceny Franze Kafky.
Murakami má totiž ke Kafkovi velmi blízký vztah, což se projevuje
nejen v přezdívce, kterou si dá hlavní postava v románu „Kafka na
pobřeží“.

Obec Pchery v rámci projektu s názvem Pořízení CAS pro JSDH
Pchery získala díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (EU)
pro své hasiče vozidlo CAS 30 – T815 6x6.2 DK v hodnotě
7 566 130 Kč. Vyrobeno bylo v THT Polička, s.r.o. Vozidlo má
velkokapacitní cisternu, která pojme 8500 l vody, vejde se do něj
510 l pěnidla, je vybaveno vysokotlakým čerpadlem a nasedne do
něj posádka čítající 6 hasičů.
Hasiči v obci Pchery (JPO III) fungují od roku 1883. V současné
době mají 32 členů SDH a 15 členů má výjezdová jednotka.
Vzhledem k tomu, že v naší obci není ustanovena
žádná hasičská jednotka, byla v loňském roce
podepsána smlouva o spolupráci při zajištění požární
ochrany v obci Třebichovice
mezi obcí Pchery a obcí Třebichovice.
Na základě Rozhodnutí Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje je

Jednotka SDHO Pchery považována
v souladu s § 69a odst. 1) zákona o požární ochraně

za společnou jednotku
pro obec Pchery a obec Třebichovice.
mj
foto Milan Petriščák

Murakami studoval na Wasedské univerzitě divadelní vědu,
většinu času však věnoval četbě tisíců filmových scénářů. Během
studií se seznámil se svou budoucí ženou Yoko, se kterou se v roce
1971 oženil.
Po ukončení studií si se ženou otevřeli v Tokiu jazzový bar Peter
Cat. Pro Mukaramiho je hudba velmi důležitá. Skladba velikána
jazzu Nata Kinga Colea dala název jeho románu „Na jih od hranic,
na západ od slunce“. Za titulem románu „Norské dřevo“ stojí
Beatles. Významnou úlohu však u Mukaramiho hraje klasická
hudba: knihovník Ošima v Kafkovi na pobřeží poslouchá s Kafkou
Tamurou Schubertovu Sonátu D dur a Beethovena.
V knihovně jsou k zapůjčení dvě jeho díla:

PO OTŘESECH
Roku 1995 postihla
Japonsko dvojí katastrofa:
v lednu zemětřesení
v Kóbe a o dva měsíce
později sarinový útok
v tokijském metru.
Povídky tohoto souboru
se odehrávají právě
v čase mezi těmito
událostmi.

NA JIH OD HRANIC, NA
ZÁPAD OD SLUNCE
Komorní milostný příběh,
v němž hraje roli tajemství
a osudovost, příběh ztrácení
a nalézání, návratů k téže ženě,
dilema muže, který má vše,
o čem dřív mohl jen snít,
a přesto tápe v domnění,
že skutečnost je jiná,
než jak se jemu či nám jeví…

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!
Pro žáky a studenty máme k zapůjčení spousty knih
z povinné/doporučené literatury, např.:
Karel Poláček: Bylo nás pět; Mark Twain: Dobrodružství Toma
Sawyera; Jules Verne: Dvacet tisíc mil pod mořem; Karel Čapek:
Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy; J. R. R. Tolkien:
Společenstvo prstenu, Hobit; Eduard Petiška: Staré řecké báje
a pověsti; Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid; Jan Werich:
Fimfárum; Alois Jirásek: Staré pověsti české; Jack London: Bílý tesák;
Božena Němcová: Divá Bára a jiné povídky; F. Christiane: My děti ze
stanice ZOO; Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové
války; … a další…
Toto je opravdu jen malý výčet toho, co naše knihovna nabízí.
Věřím, že pro každého se tu najde kniha, která svého čtenáře zaujme
a zároveň si ji zařadí do čtenářského deníku. DoMa
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Dny se pomalu zkracují, podzimní nečas, chladno a sychravo.
To vše sebou přináší pozvolný nástup zimy. Podzimek nám
kalendářně nastoupí 22. září a právě v tomto čase nás opouští
některé ptactvo, odlétá do tzv. teplých krajin. Houfování
vlaštovek a jiřiček na elektrických drátech a jejich následný
odlet je právě symbolem odchodu léta.

Sluka lesní
Bez jakékoliv podívané svého odletu se značí sluka lesní,
která stejně tak, jak tiše přilétne, tak i odlétne.
U nás je sluka zapsána
na seznamu zvláště
chráněných živočichů
a stala se tak
ohroženým druhem.
V dřívějších dobách
bývala lovnou zvěří
a to v době jarního tahu.
Sluka lesní je jedním
z našich nejtajemnějších
ptáků.
Sluka obývá nejvíce husté smíšené lesy s padlými kmeny
a vlhkou vrstvou spadaného listí a s kapradinami.
Tento noční pták zahajuje večer obvykle koupelí v lesním
potoce. Pak začínají „píchat", tj. zabodávají svůj dlouhý zobák
do lesní půdy. Zobák je vybaven citlivým hmatovým orgánem
a je na špičce pohyblivý, takže sluka může naslepo najít
a hluboko v zemi uchopit sousto. Oči má posazené tak vysoko
na hlavě, že neztrácí přehled po okolí, ani když se krmí. Její
hlavní potravou jsou žížaly, dále hmyz, především jeho larvy.
Rozmnožování probíhá v místě budoucího hnízdiště hned po
jarním tahu zhruba od poloviny března a protahuje se
s klesající intenzitou až do července. Začíná za jarních večerů
v době, kdy umlká zpěv červenek a sýkor a objevují se první
hvězdy. Sluky přitom létají zhruba ve výšce korun stromů nad
lesními pasekami a při okrajích lesů a vyluzují za letu svérázné
zvuky, jimž říkáme kvorkání a pískání.
Během tohoto svatebního letu ulétne sameček i několik
kilometrů. Dlouhý zobák drží ptáci za letu šikmo dozadu.
V období, kdy začíná hnízdění, pískají už jen samečkové.
Po manželství trvajícím jedinou noc se obě pohlaví odlučují.
Do hnízdní jamky snáší pak sluka spadané listí, do kterého
zpola zahrabává 4 vejce.
Po 22 až 24denním sezení si samička dělá jen za svítání a za
soumraku asi půlhodinovou přestávku na to, aby se nakrmila
a vykoupala.

ZÁŘÍ

2017

ZÁŘÍ

Hnízdění začíná ve druhé polovině
dubna nebo v první polovině května.
Dochází i k dodatečným snůškám.
Sezení začíná až po nakladení
posledního
vejce.
Mláďata
naklovávají skořápku už dva dny
před vyklubáním a rozbíjejí ji šikmo,
klubou se s krátkými Havzobáčky.
Jakmile oschnou, opouštějí hnízdní
jamku, zůstávají však ještě dlouho
v její blízkosti.
V prvních dnech jim matka předkládá potravu. V nebezpečí
může mláďata uchopit nohama a odletět s nimi. Největším
predátorem sluk je černá zvěř, která pustoší jejich snůšku.
Podzimní období se pro myslivce vyznačuje přikrmováním
zvěře, té zvěře, včetně ptactva, které zde zůstává celoročně.
V tomto období již musí být veškeré zásypy a krmelce
naloženy kvalitním krmením, nesmí chybět ani solný
a minerální liz.
Lenka Grundzová
V
minulém
týdnu
proběhlo
přestěhování
kravičky, která byla dočasně ubytovaná na
severním svahu Vinařické hory, tedy v Obůrce,
kde si po nocích a dnech vytrubovala, což někdy
budilo dojem, že nastoupila předčasná jelení
říje.
Trumpetu uměla natáhnout
a mnohdy byla slyšet i do Sak.

opravdu

hezky

Jak ji a hlavně plaché tele, ke kterému se nešlo
přiblížit na metr, přestěhujeme, bylo pro nás
noční můrou.
Nakonec se v Jiřím probudil zřejmě talent
z předešlého života – kovboje s lasem a plachá
jalovička byla během chviličky zpacifikována
s lasem okolo krku. Takto krásně lapená šla za
svojí ubučenou maminkou po vlastní ose přes
pole do Sak – do nového domova, do
společnosti stávajícího stáda k Máně, Julče,
Elišce, Karlovi a Josefovi.
Nakonec
to dobře
dopadlo a
Třebichovice
mohou
v klidu spát.
Jirka a Lenka
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► NĚCO MÁLO Z HISTORIE SPORTU U NÁS ◄

ZÁŘÍ

KDO TO BYL?
Jejich hlavní heslo znělo „Tužme se!“, zdravili se „Nazdar!“,
tykali si a oslovovali se „bratře“, Mánes jim namaloval první
prapor a skicu prvních krojů. Kdo to byl? ČESKÝ SOKOL!
Ustavující valná hromada se uskutečnila v únoru 1862.
Název Sokol byl převzat z názvu černohorských revolucionářů.
První sokolský výlet směřoval na Říp. Stalo se tak 27. dubna
1862 o Svatojiřské pouti.
Dne 1. června 1862 se konalo první veřejné cvičení v tělocvičně
v pražském Apollu.
Tyto dvě akce zahájily dlouhou tradici
českého Sokola.
Jednou z dalších významných aktivit
Sokola byly i tzv. šibřinky. Byl to
sokolský ples. Slovo šibřinky je odvozeno
od slova šibřiti, což mělo napodobit
vrabčí cvrlikání a později se tak
Miroslav Tyrš stál
označovalo žertování a šaškování.
u zrodu Sokola

TŘEBICHOVICKÝ SOKOL
V roce 1918 byla v obci Třebichovice založena Tělocvičná
jednota Sokol (měla 60 členů) a Dělnická tělocvičná jednota,
která se ale později rozpadla.
V rámci TJ Sokol vzniká v roce 1927 fotbalový klub.
Válečná doba sportu příliš nepřála, činnost Sokola byla
pozastavena od roku 1941 až do 1. června 1945.
Po válce se cvičilo v hostinci U Dragounů, kde bylo také
uloženo přes válečná léta cvičební nářadí Sokola.
V prosinci 1945 se konala ve spolkové místnosti v hostinci
U Grunclů schůze 1. poválečného Sokola.
Do spolkové místnosti bylo přemístěno cvičební nářadí. Jednota
čítala 38 mužů, 27 žen.
V lednu 1946 byl ustanoven zábavní odbor, jehož úkolem bylo
uspořádat šibřinky.
V červnu kupuje TJ Sokol 1 míč na házenou a kopanou. Sestry
šijí několik pešků a 5 hadrových míčů.
V srpnu je rozhodnuto o pořádání pouťové zábavy s tím, že
výtěžek z tomboly by měl pokrýt náklady.
Výše nájemného v hostinci u Grunclů činí 800 Kč ročně za
nájem cvičební místnosti, za sál pro konání šibřinek 400 Kč
(světlo zahrnuto v ceně).
2. 6. 1950 se konal v naší obci Sokolský den.
Po vztyčení vlajky a proslovu funkcionářů vybíhá v 9:50 štafeta
s kyticí na hřbitov. 8 mužů a 8 žen si předává štafetu a pokládá ji
k pomníku padlých vojínů.
50. léta se nesou ve znamení úzké spolupráce s nově vzniklým
jednotným zemědělským družstvem (JZD). V této době vzniká
nové fotbalové hřiště.
Do té doby sloužilo fotbalistům hřiště v cestě směrem na
Svinařov, v místech, kde dnes stojí domy Šénových a Jakeše.

Září považuji za měsíc, kdy bioenergetika ročního cyklu funguje
nejzřetelněji.
Právě září (většinou již od poslední dekády nebo týdne srpna) je v naší
zeměpisné šířce obdobím, kdy se organismus podvědomě a hormonálně
nejvíce připravuje na zimu. Říjen, to už by bylo pozdě, rozhodující
změny v organismu musí proběhnout v září.
Nejvíce zatíženy jsou v tomto období slezina se slinivkou, logicky,
z emocí těmto orgánům náleží starosti.
Slezina je pohřebištěm vysloužilých krvinek, tedy pro krev „něco jako
střeva“ pro trávicí systém.
Slinivka je kromě pomoci při trávení „velitelským můstkem“ pro hladinu
cukru v krvi. Spolu tyto orgány principiálně ovlivňují obranyschopnost
organismu, sliznice a celkovou vitalitu.
Keltové v tomto období slavili svůj svátek vychystání spíží a krechtů
Mabon, který zdobilo naplňování všech možných nádob rohovitého tvaru
pochoutkami, které příroda právě vychystala.
Později, spolu s vyšlechtěním divoké révy, tento svátek nahradily
slavnosti vinobraní.
Neprožívejte v září tolik starostí, raději naplňte svůj roh hojnosti.
Martin Antušák

1927 – 2017
V sobotu 12. 8. 2017 se konalo sportovní odpoledne a večer pak
zábava u příležitosti 90 let založení fotbalového oddílu v naší
obci. Při té příležitosti děkuji za nemalé organizační úsilí Petru
Svobodovi a Milanu Petriščákovi za zajištění zhotovení plakátů
a vlaječek.
Děkujeme sponzorům: Vaškovi Uhlíkovi, Žaludovým, Peškovým
a provozovateli pohostinství panu Mrštinovi.
Dále pak děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, samotné
akci a i hektickém přesunu za pohostinství. Velký dík patří i
nemalé části ochotnického spolku Třebivadlo.
Ten největší dík patří starostce Markétě Jehličkové a celému
obecnímu úřadu.
Ještě jednou moc a moc děkujeme a doufám, že jsem na
nikoho nezapomněl. Všem funkcionářům a hráčům, kteří se
podílejí na chodu oddílu a reprezentaci obce přejeme pevné
nervy a hodně zdraví.
Vladimír Javořík, předseda SK Třebichovice

SK Třebichovice průběžně…
A ještě malé shrnutí začátku sezóny 2017/2018. Máme aktuálně
odehrány tři zápasy, všechny, díky změně jednoho utkání,
doma. Všechny byly se staronovými soupeři, se kterými jsme
hrávali v minulosti, když jsme byli součástí tzv. Kladenské
skupiny a nyní po sloučení 4. tříd do jedné skupiny.

Budovatelské úsilí 50. let nenechává v klidu ani naše Sokoly.
Jsou nuceni vytvořit budovatelský plán, stanovit si co největší
množství závazků a poprat se s úkoly jako např. zřízení kluziště,
dětského koutku a odpracovat na stavbě kravína 150 hodin.

První zápas byl s Dubí „B“ a prohráli jsme jej 0:4, druhý zápas
pak s oddílem z Kačice a prohra jak přes kopírák, tedy opět 0:4.
Třetí zápas jsme sehráli s Pleteným Újezdem a zde jsme se
konečně chytli a vyhráli jsme po vyrovnaném průběhu 3:1.

Tolik ve zkratce z knihy Zápisů ze schůzí Tělocvičné jednoty
Sokola Třebichovice, jež je k mání v okresním archivu Kladno.
Poslední tečku v ní udělal kronikář v roce 1959.
mj

Doufám, že na to navážeme a trochu se zvedneme v tabulce,
k čemuž nám můžete pomoci podporou přímo na hřišti ať už
doma, či na hřišti soupeře.
Petr Svoboda

