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ROČNÍK XVIII

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2016, o nočním klidu, ve dnech konání
Masopustní tancovačky 23. 2. 2019 se doba
nočního klidu v noci následující po konání
akce 24. 2. 2019 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

16. 2. 2019 od 15 hodin
VELKÝ SÁL TŘEBICHOVICE

AKCE PRO DĚTI

v neděli 24. února
od 15 do 17 hodin
Uzávěrka tohoto čísla: 7. února 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:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
M. Antušák, I. Komárková (IKOM), J. Povondra

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.

23. 2. 2019 od 19 hodin

Telefon:
E-mail:
URL:

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

VELKÝ SÁL TŘEBICHOVICE
Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ
USNESENÍ Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 4. 2. 2019
US NE S E N Í č . 3 / 1 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že bude majetek odepisovat
dle předloženého účetního odpisového plánu čtvrtletně.
US NE S E N Í č . 4 / 1 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2019 ve výši 33,33 Kč/m3
bez DPH.
ZO Třebichovice schvaluje dotaci stočného pro občany s trvalým pobytem
v obci ve výši 27,51 %. Celková částka stočného po slevě činí 870
Kč/osobu/rok. K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %, tj. celkem 1000
Kč/osobu/rok. Dotace se netýká občanů s trvalým pobytem mimo obec
a podnikatelských subjektů.
ZO Třebichovice schvaluje podmínku pro poskytnutí dotace: Dotace na
stočné ve výši 27,51 % bude poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají
vůči obci nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.
US NE S E N Í č . 5 / 1 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve výši
179 850 Kč pro rok 2019. Úhrada členského příspěvku bude provedena
nejpozději do 31. 3. 2019.
US NE S E N Í č . 6 / 1 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením VEŘEJNOPRÁVNÍ
SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Třebichovice na rok 2019
pro Sportovní klub Třebichovice z.s. ve výši 90 000 Kč.
US NE S E N Í č . 7 / 1 V Z / 2 0 1 9 :
ZO Třebichovice ustanovuje do funkce kronikářky obce od 1. 1. 2019
Mgr. Ivonu Komárkovou.
Ohledně Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje
používání zábavní pyrotechniky, zastupitelé nehlasovali. Nechali si
čas na rozmyšlenou a vyhlášce se budou věnovat na příštím veřejném
zasedání. Děkujeme občanům za účast v anketě. Výsledkem
opakovaného hlasování mnohých z vás je následující skóre: 210 ANO,
267 NE pro regulaci pyrotechniky.
mj

DŮLEŽITÁ INFORMACE
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Zastupitelé a přítomná veřejnost vyslechli také zprávu o výsledku finanční
kontroly veřejných prostředků – místní správa za rok 2018. Zde je několik
zajímavých čísel, aby si i čtenář udělal obrázek o stavu obecních financí: ¨
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zastupitelstvem obce schválen 18. 12. 2017.
Rozpočet byl schválen jako schodkový. Příjmy 6,311.690,- Kč, výdaje 8,061.690,Kč, financování celkem 1,750.000,- Kč.
Skutečnost: Příjmy 8,495.287,12 Kč, výdaje 6,772.362.95 Kč, financování
celkem -1,722.924,17 Kč, přebytek 1,722.924,17 Kč.
Stav finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2018:
KB, a.s. – 5,384.493,60, ČNB – 903.559,83 Kč, celkem 6,288.053,43 Kč.
Obec Třebichovice v roce 2018 obdržela účelovou dotaci na volby ve výši
31.375,- Kč, na rekonstrukci místní komunikace investiční dotaci z MMR ve výši
630.326,- Kč.
V roce 2018 byly prodány pozemky ve výši 18.795,- Kč, nakoupeny byly
pozemky ve výši 19.530,- Kč.
− Nákup pozemku p.č. 1671 v k.ú. Saky od obce Pchery: 4.530,- Kč
− Nákup pozemku p.č. 418/2 v k.ú. Saky: 10.120,- Kč
− Nákup pozemku p.č. 1637 v k.ú. Saky: 4.880,- Kč
Nakoupený drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši: 131.945,- Kč, vyřazený
ve výši 40.183,60 Kč
− Pumpa hřbitov: 3.354,- Kč
− Benzinový provzdušňovač trávníku: 8.609,- Kč
− Toaletní kabina: 7.502,− Houpačka kládová – koník: 30.306,- Kč
− Zabezpečení OÚ: 28.459,- Kč
− Zabezpečení pohostinství: 17.511,- Kč
− Motorový vysavač a drtič HECHT 8574: 22.990,- Kč
− Poutač do lesa (udržuj čistotu): 9.970,- Kč
− Projekční plátno: 3.244,- Kč
Stavby byly navýšeny o 1,477.351,10 Kč.
− Reko místní komunikace:
− silnice na p.č. 149/4 a 795/24: 1,361.946,90 Kč
− silnice na p.č. 149/46, 149/20 a 1273: 115.404,20 Kč
Stroje byly navýšeny o 242.395,- Kč.
− Elektrocentrála HONDA: 42.990,- Kč
− Žací stroj Starjet Exkluzive: 199.405,- Kč

MYSLIVECKÝ PLES 2019

Z M ĚN A V ČET NOS TI
VY BÍR ÁNÍ ST OČNÉHO
Počínaje letošním rokem
přechází Svazek obcí TSH

na vybírání poplatků za stočné
pouze 2x za rok!
Splatnost první částky poplatku je
do 31. března, druhá část poplatku se
platí nejpozději k poslednímu
listopadu příslušného roku.
Občané obdrží avízo k platbě do
poštovních schránek, popř. mailovou
zprávou, pokud mají tuto službu
sjednanou.
Děkujeme Vám za včasné úhrady
poplatků za stočné.

V rámci plesu se uskutečnila půlnoční dražba zvěře.
Vyvolávat přišel Jirka Wohanka, který seznámil přítomné
s pravidly dražby a v rozehřívacím kole jsme dražili
kohoutka a slepičku. Ve finále přišel na řadu více jak 100
kg divočák. Ceny do dražby zajistilo Honební společenstvo
Vinařice. Výtěžek z dražby byl věnován obci Třebichovice
na dětský den. A protože jsme vydražili částku 7450 Kč,
mohou se letos naši nejmenší těšit na super den, který pro
ně chystáme přímo v sobotu 1. června.
Poděkování patří všem dražitelům, kteří projevili nevšední
štědrost, a to především pánům Martinovi Tlustému,
zemědělci ve Vinařicích a Pcherách, jakožto našemu
kolegovi Honzovi Vosykovi. Oba pánové se své vydražené
a zaplacené výhry vzdali ve prospěch dalšího dražitele! mj
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VÝŠE A ZPŮSOB VYBÍRÁNÍ STOČNÉHO ZA ROK 2019
Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2019 – 33,33 Kč bez DPH
Stočné bude účtováno pro byty a nebytové objekty podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, tzv. paušálem.
roční potřeba vody
BYTOVÝ FOND
Byty, rodinné domy
VEŘEJNÉ BUDOVY
Kancelářské budovy
PROVOZOVNY
Pohostinství – restaurace
Prodejny
REKREAČNÍ OBJEKTY

na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou

36 m3 na 1 obyvatele

WC, umyvadla, tekoucí teplá voda

14 m3 na 1 zaměstnance

výčep
50 m3 na 1 zaměstnance
WC, umyvadla, tekoucí teplá voda
18 m3 na 1 zaměstnance
Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako na 1 obyvatele bytu/domu
s přihlédnutím k době, po kterou je objekt užíván

Ostatní zde neuvedené objekty budou oceněny dle směrných čísel uvedených v př. č. 12 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Výpočet ceny za stočné pro obyvatele s trvalým pobytem v obci
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
Sleva poskytnutá obcí
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele bez DPH
DPH 15 %
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč. DPH
pololetní splátka vč. DPH

36 m3 za rok
33,33 x 36 = 1200 Kč
27,51 % tj. 330 Kč
870 Kč (tj. 24,16 Kč/m3)
130 Kč
1000 Kč
500 Kč

Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2019 pro uživatele kanalizace
s trvalým pobytem v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči obci a svazku

slevu ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč na jednoho obyvatele.

Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce.

Výpočet ceny za stočné pro osoby s trvalým pobytem mimo obce
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
STOČNÉ na jednoho obyvatele
DPH 15 %
Cena celkem na jednoho obyvatele vč. DPH
pololetní splátka vč. DPH

36 m3 za rok
33,33 x 36 = 1200 Kč
180 Kč
1380 Kč
690 Kč

Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor
Cena za stočné 33,33 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.
K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %.

VÝBĚR STOČNÉHO V HOTOVOSTI (V SÍDLE OÚ) BUDE ZAHÁJEN OD 18. 3. 2019
PROVOZOVATELEM KANALIZACE JE OD 1. 2. 2012 SVAZEK OBCÍ TSH. Dle stanov Svazku obcí TSH,
který za účelem provozování kanalizace založily obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, je Svazek obcí TSH
také zmocněn vybírat a vymáhat stočné od všech uživatelů kanalizace v obci Třebichovice, Saky,
Svinařov.
Platba stočného za rok 2019 bude probíhat na základě avíza (zálohových faktur) vystavovaných
Svazkem obcí TSH se splatností vždy k poslednímu dni měsíců březen a listopad. Úhradu lze provést
také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo
bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením
identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke značné administrativní zátěži
uvítáme jednorázovou platbu bankovním převodem při prvním splatném termínu 31. 3. 2019.
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Masopust 2019
Masopust představuje období hodování
a veselí mezi dvěma postními dobami.
Zatímco Vánoce bylo období očekávání
a pokání, Masopust je rozpustilý a veselý,
plný voňavých dobrot, pálenky a zabíjaček.
Masopust je svátek radosti, protože
provádí lidi obdobím zimy až po začátek
tolik očekávaného jara. Poslední tři dny,
tedy masopustní neděle, pondělí a úterý
(jsou zvány ostatky, končiny, fašank či
přímo masopust) se konají různé rituální
úkony, průvod masek, scénické výstupy
a končí taneční zábavou. Následuje 40ti
denní půst, který vrcholí Velikonocemi.
Tučný čtvrtek 28. února 2019 – podle tradice
má v tento den člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle.
Masopustní neděle 3. března 2019 – hlavní
masopustní zábava začínala v neděli. Po
bohatém obědě se lidé chystali na taneční
zábavu, která se často protáhla až do rána.
Masopustní úterý 5. března 2019 – bylo
vyvrcholením masopustu. Právě tento den
se pořádaly průvody maškar nebo se
předváděly žákovské divadelní hry.
K nejoblíbenějším námětům patřil soud s
opilcem Bakchusem.
Popeleční středa 6. března 2019 – připadá
na 46. den před Velikonoční nedělí a je tedy
prvním dnem postní doby.
Na Popeleční středu se věřícím na čelo
uděluje znamení kříže popelem (= popelec)
s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se
obrátíš“.
Přijetí popelce je znamením pomíjivosti
člověka a odhodlání zříci se zlého jednání
(hříchu). Tento symbol je převzatý
z biblické tradice.
Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává
ze spálených palmových a olivových
ratolestí (ev. "kočiček" – v našich krajích)
posvěcených v předešlém roce na Květnou
neděli.

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

V sobotu
23. 2. 2019
na Mayrovce
Od 15 hod. začíná na Mayrovce
program: setkání průvodů,
udělení masopustních práv –
korunovace královny masopustu –
vystoupení Krušnohorské
dudácké muziky – masopustní
taškařice – vystoupení flašinetáře
Honzy z Ostrova – od 16:30 zahraje
v cechovně Kladenská heligonka.
Na Mayrovku se vydají
masopustní průvody
z Podprůhonu, z Tuháně,
z Libušína a z Vinařic.

Masopust pokračuje
masopustní tancovačkou
se zabijačkou
v sále hospody Případov
v Třebichovicích
od 19 hod.
(vstup již od 18 hod.)
Všechny masky mají
VSTUP ZDARMA.

ÚNOR 2019

Je veselý fašankový zvyk, který se koná
o masopustním úterku, až skončí
fašankové obchůzky masek – obvykle
večer. Je to v podstatě lidová veselice s
tancem, která o půlnoci končí
"pochováním basy".
Pochovávání basy je humorný lidový
obřad. Od tohoto dne nesmí hrávat
muzika, zábavy se nemají pořádat až do
Velikonoc.
Samotný obřad vychází z křesťanských
obřadů – pochovávání nebožtíka. Zde
však formou humorné scénky.
O půlnoci vchází smuteční průvod do
tanečního sálu. První jde farář,
ministrant, zpěváci a nosiči s basou.
Za nimi plačky a smuteční hosté. Všichni
velice pláčou nad tím, že končí čas
veselého masopustního období. Hudba
hraje smuteční pochod a po pochodu se
položí basa na nosítkách na zem a začíná
obřad.
Kázání faráře je vždy s nějakým
přebreptem při smuteční řeči.
Dále se mluví o base a jejich vlastnostech.
A pak se zpívají prosby, třeba: …Dej Bože
Baso (název vesnice) hodného starostu,
abysme se měli furt jak o postu...
Prosby a přísliby jsou velice aktuální,
zaměřeny na to, co obec trápí. Mění se
každým rokem a reagují na politiku, stav
společnosti, …
Pak se chodí 3x dokola, smuteční hosté
pláčou a berou do průvodu ostatní sedící
hosty.
Farář drží v ruce místo kropenky se
svěcenou vodou záchodovou štětku,
kterou namáčí v navoněné vodě a tou
kropí nejen basu, ale i sedící hosty.
Tento zvyk má mnoho podob, fantazii
maškar se meze nekladou.

Sraz třebichovických zájemců
je v sobotu ve 14:00 na place.
Vydáme se svižnou
procházkou na Mayrovku…
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NOVOROČNÍ TURNAJ V KARETNÍ HŘE
LÓRA TŘEBICHOVICE 20 19
TEXT a FOTO: Jaroslav Povondra
Turnaj se uskutečnil pod záštitou obecního
úřadu v příjemném prostředí společenského
sálu.
Celkem 96 hráčů smíšených týmu mužů i žen
sehrálo ve třech kolech mnoho zajímavých her.
Každá hra se skládá ze čtyř tálijí, v rámci každé
tálije odehrají hráči sedm her plus jednu
volitelnou.
Účastníci turnaje se sjeli opět ze širokého okolí,
přijeli hráči z Kladna, Hrdlíva, Smečna,
Vinařic, Kačice, Pcher, Ledců, Loun, Otvovic,
Slaného, Berouna i z Prahy. Nejdále to měl
tradiční účastník, tým z Lubů z okresu Cheb.
Startovné pak pokrylo zajištění turnaje,
občerstvení a věcné ceny pro ty, kterým šla po
celé odpoledne nejlépe karta.
Vyrovnané souboje předních týmů až do konce
turnaje udržovali těsné bodové rozestupy. A tak
až do poslední hry se rozhodovalo o konečném
pořadí jak týmů, tak jednotlivců.
Na pomyslných stupních vítězů se pak na závěr
objevili tentokrát převážně zkušení borci.
Byl vyhlášen i smolař turnaje, který uzavřel
pořadí jednotlivců. Bohužel nevydržel na
předání cen.
Cena v podobě kytice byla připravena i pro
nejúspěšnější ženu, kterých v turnaji hrálo
tentokrát dvacet jedna.
Pro první tři týmy a jednotlivce byla vyrobena
plaketa turnaje, vítězný tým stejně tak nejlepší
jednotlivec převzal putovní pohár, na který
bude natrvalo zvěčněn jejich úspěch.
Při svém čtvrtém vystoupení na našem turnaji
zvítězili v soutěži týmů Luby I. A dosáhli tak
druhého vítězství.
Organizátory celého turnaje byli Jaroslav
Povondra a Jana Povondrová.
Poděkování patří všem, kteří svojí pomocí
přispěli k vydařenému průběhu turnaje.
Konečné pořadí jednotlivci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strnad Pavel
Mišík Miroslav
Kuchta Radek
Strapko Miroslav
Panáček Augustin
Kloboučník Vlastimil

Zlounský Pjeboj
Hrdlív A
Luby I
Luby I
GÉNIOVÉ
Obecňák Kačice

4 body
4 body
4 body
4 body
4 body
4 body

161 skóre
176 skóre
178 skóre
186 skóre
191 skóre
197 skóre

22 bodů
24 bodů
24 bodů
25 bodů
26 bodů
26 bodů

816 skóre
851 skóre
853 skóre
859 skóre
870 skóre
886 skóre

Konečné pořadí týmů
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luby I
Kačice
GÉNIOVÉ
Zlounský Pjeboj
Pohodáři
Obecňák Kačice

Kompletní výsledky najdete na www: pocom.cz/lora

Jaroslav a Jana Povondrovi, organizátoři akce
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JARNÍ BURZA
od 5 Kč za kus
So 2. března od 9 do 14
Ne 3. března od 9 do 12
ve velkém sále ve Třebichovicích

NOČNÍ PLAVBA NA

TITANIKU
Vyplouváme v pátek
15. března 2019 v 19:00

16. března 2019 od 1 9 hodin
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BĚH DOB ÚZEMÍM
DNEŠNÍCH
TŘEBICHOVIC

Co to vlastně bude?
Každou poslední neděli v měsíci od 15 do
24. únorem, se sejdeme v knihovně a
užitečného nebo zajímavého. Dílničky
tématicky podle aktuální situace. Děti se
odpočinou.

17 hodin, počínaje
vyrobíme si něco
budou zaměřeny
zabaví a rodiče si

A jak jinak začít, když v knihovně, tak knihou! A to ne ledajakou.
Znáte Deník malého poseroutky, Bertův deník, Deník malé
čarodějnice nebo...? Je jich hodně a všechny nás lákají nějakým
tajemstvím.
I vy si můžete vyrobit svůj deník, do kterého si budete psát,
kreslit, nalepovat jen to, co sami budete chtít, bude to vaše
tajemství a vaše originální kniha, součást vašeho života
a ještě přitom zažijete spoustu napětí a legrace. Určitě se se
svým deníčkem nebudete nudit.
Pomáhat vám budou Klárka Petriščáková a Ivona Komárková.
IKOM

V sobotu 6. dubna 2019 jdeme na to!
Čeká nás úklid obce, čištění struh podél silnic v obci,
vyčištění obecního lesa od odpadků.

PRVOHORY
V lednovém článku jsme se dozvěděli, že životodárné molekuly
dopadly z vesmíru na vychladlou kamenitou planetu Zemi,
a spustilo se to.......
Co dál se dělo s územím dnešních Třebichovic?
„Tehdejší Třebichovice nám tak trochu cestovaly, a vybraly si
dovolené veskrze exotické“.
Během období prvohor se území dnešní ČR totiž posunovalo
z vysokých zeměpisných šířek jižní polokoule směrem na sever.
V kambrium a ordoviku byla v chladném až mírném pásu. V siluru
se posunulo z mírného do subtropického pásu. V devonu se dostalo
do tropického pásu jižní polokoule. V části karbonu a permu bylo
v tropech již na severní polokouli.
Ve starších prvohorách se Česká republika nacházela u břehu
superkontinentu Gondwany. Ale budoucí území naší republiky
tehdy ještě tvořilo více částí a některé z nich byly samostatné
ostrovy.
Od středního devonu až do spodního permu pak probíhalo
hercynské vrásnění (tomu vděčíme například za žulu), jako
významný horotvorný proces, při němž došlo ke srážce dvou
kontinentů, Gondwany na jihu a Laurassie na severu. Hercynské
vrásnění mimo jiné spojilo jednotlivé části (ostrovy) a začal tak
existovat Český masív.
Pro pořádek věci vypisuju přehled dělení prvohor na kratší úseky,
prvohory jsou podle geologických událostí rozděleny na 6 částí:
kambrium, ordovik, silur, devon - starší prvohory,
karbon a perm - mladší prvohory
Ve starších prvohorách byla naše republika zaplavena mořem.
Fauna a flóra tehdejšího moře vypadala značně odlišně od
dnešního, příště si vysvětlíme proč...
Tehdejšímu moři kralovali trilobiti, mlži, plži, hlavonožci. Od
počátku se dařilo korálům.
Tedy bylo to moře prapodivných velmi rozmanitých chobotnic,
sépií, krabů.
V devonu pomalu ustupovalo moře rozšiřující se souši, objevuje se
zde hmyz, ryby a rostliny (plavuňovité, přesličkovité,
kapradinovité a předchůdci jehličnanů). V karbonu začali první
plazi.
Ze školy si každý pamatuje, že z přesliček a plavuní vznikalo černé
uhlí, které k regionu Kladenska neodmyslitelně patří.
(pokračování příště)
Martin Antušák
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"Tajemství a krásy přírody"
Příměstský tábor Třebichovice
Obecní úřad Třebichovice pořádá pro děti v termínu
19. až 24. srpna 2019 letní příměstský tábor.
Tábor bude organizován formou aktivit vhodných pro
děti od 6 do 13 let. Budeme společně poznávat zábavnou
formou zajímavosti i zvláštnosti přírody okolo nás, ale
také si budeme hrát a soutěžit.
Tábor se uskuteční v uvedeném termínu vždy od 8 do 18
hodin od pondělí do soboty. V rámci tábora plánujeme
přespání dětí z pátku 23. 8. do soboty 24. 8. Podle počasí
děti přespí venku nebo na salonku OÚ.
Slavnostní ukončení tábora se uskuteční v sobotu
24. 8. 2019 v 11 hodin.
Děti se budou předávat pořadatelům tábora od 7:30 do
8:00 hodin a přebírat zpět od 17:30 do 18:00 hodin.
Během tábora bude pořadatel dětem poskytovat pitný
režim, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Přihlášku je možné získat na obecním úřadě nebo na
www.trebichovice.cz. Bližší informace získáte u Ivety
Loudové, tel. 777 314 212 nebo u Milana Petriščáka,
tel. 777 755 555.
Vyplněnou přihlášku s poplatkem předají zájemci na
Obecním úřadě v Třebichovicích (pro třebichovické
1 500 Kč, ostatní 1 900 Kč).
Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 15. dubna
2019! Kapacita tábora je omezena – přednost mají děti
s trvalým bydlištěm v Třebichovicích.

DARUJ KNIHU

