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ROČNÍK XVII

Ve středu
30. května
od 17 do 18 hodin
před OÚ
se uskuteční

OČKOVÁNÍ
PSŮ A KOČEK
Očkování proti vzteklině

cena 130 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 úterý
29. května. Volejte 312 672 216.

Trojkombinace pes: 330 Kč
Čtyřkombinace kočka: 330 Kč

OZNÁMENÍ OÚ TŘEBICHOVICE

DERATIZACE OBCE
oznamujeme, že dne 28. 5. 2018 bude v obci
Třebichovice a Saky provedena pravidelná
deratizace povrchové kanalizace

Uzávěrka tohoto čísla: 23. května 2018
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravila: M. Jehličková (mj)
Příspěvky: 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

STRANA

2

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍ K

INFORMACE Z OÚ
US N E S EN Í Z E 4. V E Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
ZO T Ř EB IC HO VI C E Z E DN E 21 . 5. 20 1 8
USNESENÍ č. 3/4VZ/2018
ZO Třebichovice projednalo návrh závěrečného účtu s výhradou
za r. 2017 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017
a přijalo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou, na
základě které obec Třebichovice přijala opatření k nápravě
zjištěné chyby a vyvodila závěr, že zjištěnou chybou nebyla obci
způsobena žádná škoda.
USNESENÍ č. 4/4VZ/2018
ZO Třebichovice schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b)
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku
roku 2017 včetně výsledku hospodaření za rok 2017.
USNESENÍ č. 5/4VZ/2018
ZO Třebichovice schvaluje výběr dodavatele VZMR s názvem
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Třebichovice“ dle
předloženého Zápisu z jednání komise a ukládá starostce, aby
jménem obce uzavřela smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
společností Froněk, spol. s r.o., IČO 47534630.
USNESENÍ č. 6/4VZ/2018
ZO Třebichovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018.
USNESENÍ č. 7/4VZ/2018
ZO Třebichovice souhlasí s nákupem elektrocentrály HONDA
ECT700F v ceně 42.990,- Kč, která byla zařazena na účet 022
0040 (samostatné hmotné movité věci – energetické stroje).
USNESENÍ č. 8/4VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc.
č. 42/6, druh pozemku: zahrada, o výměře 90 m², zapsaný na listu
vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Třebichovice, obec
Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem 3150
Kč, paní Vodičkové. Náklady spojené s prodejem a převodem
pozemků nese kupující.
USNESENÍ č. 9/4VZ/2018
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc.
č. 458/9, druh pozemku: orná půda, o výměře 146 m2, zapsaný
na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Třebichovice,
obec Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem 5110
Kč, manželům Rattayovým. Náklady spojené s prodejem
a převodem pozemků nese kupující.
U S N E S E N Í č . 1 0 / 4 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc.
č. 791/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 58 m²
a pozemku parc. č. st. 317, druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 24 m², oba zapsané na listu vlastnictví
č. 10001 pro katastrální území Třebichovice, obec Třebichovice,
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. za nově oddělený
pozemek parc. č. 791/2 činí 2030 Kč, cena za pozemek parc.
č. st. 317 činí 840 Kč, manželům Burleovým. Náklady spojené
s prodejem a převodem pozemků nese kupující.
U S N E S E N Í č . 1 1 / 4 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc.
č. 791/3, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 69 m², zapsaný
na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Třebichovice,
obec Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem za
2415 Kč, manželům Řáhovým. Náklady spojené s prodejem
a převodem pozemků nese kupující.
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U S N E S E N Í č . 1 2 / 4 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 805/2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, o výměře 53 m2,
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Třebichovice,
obec Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem 1855 Kč, manželům
Plecitým. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemků nese
kupující.
U S N E S E N Í č . 1 3 / 4 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 805/4,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, o výměře 71 m2,
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Třebichovice,
obec Třebichovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kladno, za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem 2485 Kč, manželům
Hořejším. Náklady spojené s prodejem a převodem pozemků nese
kupující.
U S N E S E N Í č . 1 4 / 4 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 806/5,
druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 19 m², zapsaný na listu vlastnictví
č. 10001 pro katastrální území Třebichovice, obec Třebichovice, u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno,
za cenu 35 Kč/m2, tj. celkem za 665 Kč, paní Urbanové. Náklady spojené
s prodejem a převodem pozemků nese kupující.
U S N E S E N Í č . 1 5 / 4 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebichovice se
společností Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
U S N E S E N Í č . 1 6 / 4 V Z/ 2 0 1 8
ZO Třebichovice souhlasí s podpisem Smlouvy o spolupráci veřejných
zadavatelů na akci „II/118 Třebichovice, průtah“ mezi Obcí Třebichovice
a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací.
Občané, kteří si zažádali o prodej přeplocených pozemků
a jejichž požadavek byl na veřejném zasedání schválen, mohou
přijít na OÚ a domluvit si další kroky, které povedou k převodu
pozemku na jejich osobu.
Bude třeba vyhotovit kupní smlouvu, jedno její vyhotovení
nechat notářsky ověřit, přiložit ke smlouvě záměr, na němž
bude potvrzení o jeho vyvěšení, dále přiložit potvrzené
usnesení a uhradit v podatelně katastrálního úřadu 1000 Kč.
Pokud budete mít zájem, můžeme tyto procedury sdružit
a pomoci vám s agendou. Kontaktujte v případě zájmu Petru
Uharček, která Vám bude k dispozici na tel. 312 672 216.
mj

POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 18. června 2018
od 18.15 hodin v sídle OÚ
Program zasedání:
1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Vydání Změn č. 5 Územního plánu Třebichovice
3. Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
4. Směrnice ohledně bytů ve vlastnictví obce
5. Aktualizace Strategického plánu obce
6. Záměr prodeje pozemků Rovina
7. Různé
… a další, proto sledujte vývěsku a úřední desku obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE

OPRAV A MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Výsledkem hospodaření obce za rok 2017 je zisk ve výši
1,643.209,61 Kč. Z tabulky níže vidíme, jak obec hospodařila
v posledních letech. Zisk byl generován především prodejem
bytů a pozemků, neboť obec nevyvíjí žádnou hospodářskou
činnost.

Dne 2. 5. 2018 se sešla hodnotící komise, jejíž členy zvolilo
zastupitelstvo obce na minulém zasedání, aby otevřela obálky
s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR)
s názvem Rekonstrukce místní komunikace v obci
Třebichovice. Dle výběrového protokolu, který byl sepsán,
obdržela obec celkem 5 nabídek, z nichž na doporučení komise
je vítězným uchazečem společnost Froněk, spol. s r.o., IČO
47534630, která splnila všechny požadavky výběrového řízení
a nejlépe vyhověla v hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové
ceny. Celková hodnota VZMR je 1 224 413,84 Kč bez DPH,
cena celkem včetně DPH je 1 481 540,75 Kč.

Krásná nula na konci řádku „Dlouhodobé závazky“ sděluje, že
obec je v tomto roce již zcela bez dluhů. Úvěr na výstavbu
kanalizace a ČOV jsme tedy úspěšně splatili.
Peněžní prostředky na účtech jsou ve výši 4,5 miliónu Kč.
Pro obec to znamená, že do dalšího volebního období „předá“
novému zastupitelstvu obecní kasu ve velmi slušném stavu, což
může odstartovat další investice, kterých bude v následujících
letech třeba zejména pro realizaci akce II/118 Třebichovice,
průtah. Konečně se tak dočkáme chodníků podél hlavní silnice,
neboť se také zadařilo v minulém týdnu doladit smlouvu o
spolupráci s Krajem a KSUS a ta byla také ve své nové verzi
odsouhlasena zastupitelstvem.
Kraj zastoupený KSUS zajistí projektovou dokumentaci
v projektovém stupni dokumentace pro územní rozhodnutí,
včetně vydání pravomocného územního rozhodnutí, a zavazuje
se zajistit dokumentaci pro stavební povolení, včetně vydání
pravomocného stavebního povolení, dokumentaci pro
provedení stavby. Obec se zavazuje finančně zajistit ze svého
rozpočtu podíl na projekční části akce v rozsahu stavebních
objektů, které jsou ve vlastnictví Obce Třebichovice.
Což jsou zejména právě zmiňované chodníky, včetně nájezdů
do dvorů či domů a pokud možno, co nejvíce parkovacích míst.
Zároveň bude projekčně řešeno několik kritických míst podél
II/118, jako např. prostor před místním pneuservisem, křížení
se silnicí na Smečno, přechod pro chodce u autobusové
zastávky u hřbitova, přechod pro chodce u parku, přeložka
silnice ve zúžení, kde by se otevřený prostor s kapličkou měl
stát více reprezentativním místem obce. Dále pak se budeme
muset zamyslet nad protažením vodovodního řadu do míst, kde
lidé vodu nemají, stejně tak popřemýšlet o možném
prodloužení kanalizace za cihelnu. V neposlední řadě bych ráda
ve spolupráci se společností Skvělý net řešila pokládku
optického kabelu, který by v budoucnu všem majitelům
nemovitostí, kteří se na něj připojí, zajistil nejen zhodnocení
nemovitosti, ale také kvalitní připojení, které má budoucnost…

Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
Obec počátkem roku podala žádost o dotaci na MMR. Koncem
dubna 2018 byly vyhodnoceny žádosti o dotaci z MMR v rámci
DT č. 5 Podpora obnovy místních komunikací a náš projekt byl
umístěn ve 2. pořadí jako náhradní. Lze předpokládat, že u
našeho projektu je velká šance, že bude schválen k financovaní.
Nejdřív však musí proběhnout všechna výběrová řízení u
schválených projektů, a podle skutečné hodnoty vysoutěžených
projektů budou zbylé finance rozděleny mezi náhradníky.
Výše uznatelných nákladů činí 1 260 652 Kč, dotace by byla ve
výši 630 326 Kč.
I v případě, že dotaci obec neobdrží, jsou připraveny finanční
prostředky, které zajistí realizaci opravy.
Občané bydlící v této části obce, nebudou po nějakou dobu moci
používat komunikaci. Děkujeme za pochopení, odměnou za
krátký čas uzávěry vám bude nová silnice, což jistě všichni
oceníte. Termín konání opravy bude včas oznámen.

ZŘÍZENÍ HŘIŠTĚ PRO MÍČOVÉ HR Y
Na zasedání zastupitelů se také probíraly možnosti na realizaci
multifunkčního hřiště pro míčové hry.
Odhadované náklady na pořízení menšího hřiště jsou okolo
miliónu korun. Obec nemá téměř žádné šance získat dotaci na
výstavbu hřiště, neboť u nás není škola ani školka, a toto je,
bohužel, téměř vždy podmínkou poskytovatelů dotací.
Pokusíme se tedy o nějakou jednodušší variantu za méně peněz.
Návrhy mají na příštím zastupitelstvu předložit pánové Pečený
a Fuka.
M. Jehličková

Závěrečný účet
Plánované příjmy
Skutečné příjmy
z toho
za prodej bytů
za prodej pozemků

2013
5 392 400,00 Kč
7 271 679,53 Kč
462 814,00 Kč
44 100,00 Kč

2014
6 421 330,00 Kč
7 597 082,74 Kč
258 700,00 Kč
66 537,00 Kč

2015
6 061 440,00 Kč
6 220 423,55 Kč
0,00 Kč
3 885,00 Kč

2016
5 597 096,00 Kč
8 067 850,34 Kč
510 820,00 Kč
31 965,00 Kč

2017
6 312 212,00 Kč
8 819 218,01 Kč
1 537 440,00 Kč
60 825,00 Kč

Plánované výdaje
Skutečné výdaje

5 392 400,00 Kč
5 021 735,94 Kč

7 781 800,00 Kč
6 077 818,43 Kč

7 880 440,00 Kč
6 563 423,24 Kč

7 506 500,00 Kč
6 890 248,99 Kč

7 415 200,00 Kč
7 313 636,78 Kč

Plánované splátky úvěru
819 000,00 Kč
Skutečně uhrazené splátky úvěru 1 049 844,00 Kč
splátka úvěru byla navýšena
o podíl za prodaný byt
230 844,00 Kč

819 000,00 Kč
947 786,00 Kč

819 000,00 Kč
818 436,00 Kč

819 000,00 Kč
1 052 671,00 Kč

344 582,00 Kč
344 582,00 Kč

128 786,00 Kč

0,00 Kč

231 671,00 Kč

0,00 Kč

2 215 689,00 Kč

1 397 253,00 Kč

344 582,00 Kč

0,00 Kč

3 860 176,94 Kč
4 430 800,62 Kč

4 430 800,62 Kč
3 244 287,73 Kč

3 244 287,73 Kč
3 272 088,20 Kč

3 272 088,20 Kč
4 440 430,83 Kč

9 000,12 Kč
9 854,75 Kč

9 854,75 Kč
34 911,95 Kč

34 911,95 Kč
132 041,83 Kč

132 041,83 Kč
124 698,43 Kč

Dlouhodobé závazky (úvěry)

3 163 475,00 Kč

Stav peněžních prostředků na bankovních účtech:
Komerční banka
Počáteční stav k 1. 1.
2 669 077,47 Kč
Stav ke konci období
3 860 176, 94 Kč
Česká národní banka
Počáteční stav k 1. 1.
-0,00 Kč
Stav ke konci období
-9 000,12 Kč
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ČARODĚJNICE
Letošní „čáry“ připomínaly teplým počasím spíše nějakou
letní slavnost, než dubnové pálení ohňů. Krásné počasí,
laciné pivo a buřty, skvělá kapela, to vše přilákalo mnoho
návštěvníků zblízka, ale hlavně z dáli. Praha zakázala pro
hrozící nebezpečí požárů na svém území pálit
čarodějnice, okolní vesnice a města do posledního
okamžiku vyčkávala, zda se vítr utiší a dovolí škrtnout
sirkou. Vše se nakonec podařilo; čarodějnice sice dlouho
odolávala plamenům, ale po čase přece jen podlehla a
spolu s ní jsme doufám spálili i všechnu zlou energii, která
nás občas dokáže pěkně nadzvednout. Díky za výpomoc
se stavbou hranice Vám, kteří jste jako vždy přispěchali na
pomoc. Na fotce, jejíhož autora neznám, protože nevím,
komu jsme půjčila v onen okamžik mobil, je jen část
stavitelů hranice. Bylo nás tam mnohem víc…
mj

TŘEBICHOVICKÉ MÁJE
Foto: Milan Petriščák

Autorství fotografií/Focení osob na obecních akcích
V minulém vydání TM jsem neuvedla u fotografií jména jejich autorů. Stalo se, že si někteří vysvětlili, že autor textu je také autor fotografií. Není
tomu tak. V žádném případě si nehodlám přivlastňovat cizí autorství. Stalo se tak víceméně moji zbytečnou aktivitou. Omlouvám se za nedopatření.
Jehličková M.

Kdo fotil?

Staženo z FCB Luboše Pečeného

Jan Jehlička

poslala Renata Matějovská

Jan Jehlička

Jak jistě všichni víte, obecní akce jsou velmi často foceny a fotky z nich jste vždy mohli najít na webu obce
nebo na stránkách zpravodaje. V souladu s novou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů, dovoluji
si Vás požádat o sdělení v případě, že si nepřejete být foceni na veřejných akcích a nepřejete si, aby Vaše
fotografie byla použita v rámci informování o dění u nás. Budeme Váš požadavek respektovat a fotky s Vaší
osobou bychom vždy vyřadili. Váš písemný nesouhlas, pošlete na obectrebichovice@seznam.cz.
Děkuje OÚ
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Vážení,

dovolte, abychom Vás informovali, že dne
6. června 2018 projede naší obcí
cyklistický peloton Na kole dětem.
Projekt Na kole dětem je sportovně
charitativním projektem, který si klade za
cíl pomáhat dětem, které prodělali léčbu
rakoviny. Zároveň má za cíl přivádět děti i
dospělé ke sportu, v našem případě k
cyklistice, a vykouzlit úsměv na dětských
tvářích.
Tváří, zakladatelem a duší celého projektu
je Josef Zimovčák, 10ti násobný mistr
světa v jízdě na vysokém kole.
V roce 2018 bude probíhat již 9. ročník
této akce, kdy projede celou republiku z
Ostravy do Domažlic, a to ve dnech 30.
května - 9. června 2018.
Projekt probíhá tak, že v průběhu těchto 11
dní projíždí peloton cyklistů Českou
republikou od města k městu a
shromažďuje od dárců peníze na
rekondiční pobyty dětí, které prodělaly
léčbu rakoviny. Tyto pobyty jim pomáhají
s návratem do běžného života.

Trasa pelotonu je přesně stanovena včetně
přibližného časového rozvrhu a jednotlivé
etapy
najdete
na
adrese
http://nakoledetem.cz/cyklotour/2018.
Po rozkliknuti jednotlivých etap se zobrazí
časový rozvrh a najdete zde i odkaz na
podrobnou mapu trasy.

Každý den ráno peloton vyráží ze startovního města, zastaví cestou v partnerských zastávkových městech a večer skončí
etapu v cílovém městě.
K pelotonu se může přidat úplně každý, a to na celou trasu nebo jen na několik kilometrů nebo metrů. Startovné je naprosto
dobrovolné a o bezpečnost se po celou dobu jízdy starají příslušníci policie ČR.

V průběhu etapy bude peloton projíždět i naší obcí.
Proto Vás zveme mezi účastníky pelotonu, případně jako fanoušky ke trase.

Středa 6. června mezi 16:15 a 17:15
Slaný, Masarykovo nám., odjezd 16.15 – Hrdlív –

Třebichovice
– Libušín – Doksy – Družec, hřiště, příjezd cca 17:15
Vše probíhá tak, že před pelotonem jede vozidlo policie a pořadatelů, pak v čele pelotonu jede Josef Zimovčák na vysokém
kole a za ním celý peloton cyklistů. Na konci pelotonu jedou vozidla pořadatelů a vozidlo policie.
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KVĚTEN
Květen je bioenergetickým začátkem léta, není divu, že
charakter oslav u našich předků, úzce spojených s přírodou, se
v tomto období plně shoduje s bioenergetickými atributy
období. Svátky jsou plné tance, hodování, milování se,
dovádění, předvádění se jeden před druhým.
Orgánem, který toto všechno musí utáhnout, mimo případně
jiné, je srdce.
Z relikvií předkřesťanských svátků se nám dochovala dodnes
májka. Její stavění bylo rituálním vyjádřením úcty lesním
duchům. Nebyl stanoven žádný přesný „datum“ pro stavění
máje, u různých etnik, a v různých dobách se podobné
„dekorace“ provozovaly prostě po celou letní část roku,
současný květen byl prostě jen obdobím, kdy se s tím začalo.
Senzibilové, kteří pracují s barvami, řadí dynamice května
odstíny od růžové na začátku měsíce, světle červené až
postupně do sytě červené a rudé.
Co v květnu pít? Paleta je velmi široká, čaje z jitrocele,
kokošky, kopřivy, listů kostivale, lípového čerstvého květu,
lopuchového, maliníkového, ostružiníkového
listí,
mateřídoušky, podbělu, petrklíče, řimbaby, pro trpělivé také z
květů sedmikrásky a trnky.
Co v květnu jíst? Nic, bioenergetika praví, že srdce živí láska
☺ zařiďte se v květnu podle toho.
Martin Antušák

Práce soukromého investora spojené s napojováním
rodinného domu na inženýrské sítě v sobotu 19. května
uzavřely silnici přes Třebichovice. Ne zcela vhodně
umístěné dopravní značení způsobilo, že do obce přijížděly
přes značku „slepá ulice“ desítky aut, které se zde musely
otočit a vrátit se. Někteří řidiči psychicky nezvládali situaci,
najížděli do prostoru po demolici, který slouží výhradně
chodcům, ve snaze tudy projet, najížděli do cesty na hřiště
a s rudou ve tvářích se vraceli zpět, když zjistili, že cesta
končí lávkou. Dokonce volali z Kladenského deníku, co se
to tady u nás děje?! Také někteří z našich obyvatel se
podivovali, co to ta obec provádí. Mnozí totiž mylně
předpokládali, že se jedná o obecní akci, a že obec ani
neinformovala občany. Není tomu tak. Obec neměla s
uzávěrou nic společného, oznámení o uzávěře jsme
obdrželi ve středu odpoledne do datové schránky. Ve
čtvrtek jsem informaci pověsila na web, rozeslala SMS a
celé znění Rozhodnutí odboru dopravy MM Kladno viselo
na úřední desce. Pokud se k Vám informace nedostala,
aktivujte si rozesílání obecních SMS zpráv ZDARMA!
Registrace probíhá formou SMS zprávy. Zašlete kód
REG TREBICHOVI OBZ pro odběr informačního kanálu Obecního
zpravodajství na telefonní číslo 777 080 880.
Registrace pro chytrý mobilní telefon probíhá skrze mobilní aplikaci
MojeObec, která je volně ke stažení
v obchodě GooglePlay a AppStore.

mj

