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ROČNÍK XXI

46 dětí nejen z Třebichovic prožilo díky nadšení místních dospěláků krásný
prázdninový týden plný zážitků, dobrodružství a budou mít nač vzpomínat.
Ale prázdniny ještě nekončí! Město Smečno a vojenský skanzen tamtéž
spolu s krajským vojenským velitelstvím vás zvou na prázdninovou
rozlučku 

Předpokládaný čas začátku promítání je ve 20:30.
Dostavte se ale dříve, abyste mohli v klidu a s požitkem
ochutnat nesčetné dobroty nabízené Klárkou
v hospůdce Případov. V případě nepříznivého počasí
se promítání přesune do velkého sálu.
Uzávěrka tohoto čísla: 25. srpna 2022
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:

A než pošlete děti do školy, věnujte pozornost změnám v dopravě, které
nás čekají od 1. září. Nově zavedenou, nebo spíše prodlouženou linkou
322 se dostanete opět do centra Kladna bez nutnosti přestupu. Spoj
pojede ze Slaného, přes Třebichovice do Kladna, z autobusového nádraží
na Nám. Svobody, dále ke gymnáziu, na Sítnou, zastaví U Hvězdy a za
poslední kladenskou zastávkou Pražská křižovatka odbočí do Hřebče… po
více jak hodině jízdy vystoupíte ve Veleslavíně…  více strana 3

M. Jehličková (mj)
Ivona Komárková, Lenka Kejkrtová,
Iveta Loudová a praktikantky letního tábora

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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INFORMACE Z OÚ

www.cezdistribuce.cz/sluzba

U SN E S E NÍ Z 5. V EŘ EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ
Z O T Ř EB IC HO V IC E K ON A N ÉH O DN E 25 . 7 . 2 022

NECHTE SE INFORMOVAT O ODSTÁVKÁCH
ELEKTŘINY E-MAILEM NEBO SMS

US NE S E N Í č . 3 / 5 V Z / 2 0 2 2

Je to snadné.

ZO Třebichovice souhlasí s účastí v elektronické dražbě, které se uskuteční dne
27. 7. 2022, Č.j.: 137 Ex 8797/12-100 a vydražením předmětné nemovitosti
pozemku parc. č. 1663 v k.ú. Saky.

Krok 1

US NE S E N Í č . 4 / 5 V Z / 2 0 2 2

Krok 2

ZO Třebichovice rozhodlo zadat demontáž, dodávku a montáž kondenzačního
plynového kotle se zásobníkem teplé vody v BD 107 dodavateli Aqua Gas
Therm s.r.o., se sídlem Třebichovice 178, 273 06 Libušín, IČ 27879356 a ukládá
starostce jménem obce zajistit uzavření smlouvy o dílo.

Vyplňte:
 EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování za
elektřinu)
 Datum narození zákazníka / IČO
 E-mail pro potvrzení nastavení služby

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU
Dne 28. 6. 2022 byl vyvěšen záměr pronajmout obecní byt.
Vzhledem k tomu, že OÚ doposud neobdržel žádnou nabídku na
pronájem bytu, prodlužuje se termín podání nabídek do
29. srpna 2022. Po dohodě zastupitelů bylo sjednáno, že obec
zajistí výměnu WC a vzhledem ke stavu bytu nebude budoucímu
nájemci počítat nájem za první měsíc užívání bytu, aby tím
kompenzovala vynaložené náklady na jeho nejnutnější úpravy
(např.: výměny klik, vypínačů, vymalování apod.).

Zaregistrujte se na webové stránce:
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 3
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS.
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale i
ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

OPRAVA ČOV
Počátkem července proběhla
dlouho chystaná oprava jedné
z linek na čistírně odpadních
vod. Došlo k výměně a repasi
provzdušňovacího zařízení na
dně aktivační nádrže a k výměně
zkorodovaných tyčí. S napouštěním a čerpáním vody pomáhali
také pcherští hasiči. Celá akce proběhla „jako po másle“ a díky všem,
kteří se o to přičinili.
mj

KAM SE PODĚLY?
Okna obecního úřadu zdobily od
jara tři truhlíky s pěkně
kvetoucími pelargoniemi. Když
jsem se vrátila z dovolené, hned
se ke mně dostala zpráva, že
dva truhlíky v době červencové
dovolené obecního úřadu
a knihovny zmizely. Nemohla
jsem tomu uvěřit. Někteří
občané si toho všimli, nevšiml si někdo toho, kdo truhlíky sebral? ikom

PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY ČEZ
Na webu obce je umístěn banner
informující občany o odstávkách
dodávek elektrické energie.
 NECHTE SE INFORMOVAT
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY
E-MAILEM NEBO SMS 
Ve vedlejším sloupci naleznete
návod, jak si zajistit, aby vám
informace o odstávkách chodily
jako SMS nebo mailové zprávy.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBICHOVICE
Starostka obce Třebichovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpis (dále jen zákon),

oznamuje
1. Volby do Zastupitelstva obce Třebichovice se uskuteční

v pátek dne 23. září 2022
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v budově Obecního úřadu ve Třebichovicích,
Třebichovice čp. 89.
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže po
příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem, nebo
cestovním pasem), popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky
(průkazem o povolení pobytu).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
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▼▼▼▼▼▼▼▼

STOČNÉ
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už
nikdy nemusíte být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Zásilku
si vyzvednete, když máte čas a cena doručení je stejná jako na
kamenná výdejní místa.
Takto popisuje výhody Z-BOXu jeho poskytovatel na svých webových
stránkách. A přesto některé e-shopy sdělují kupujícímu, že
třebichovický Z-BOX nelze vybrat!!! Proč tomu tak je, zjistila pro nás
Petra Uharček přímo u poskytovatele služby Zásilkovna:

Druhá splátka 750 Kč za osobu je splatná

do 30. září 2022.
Pro úhradu stočného (a také obecních poplatků)
lze nově využívat Platební portál Středočeského
kraje, který najdete na webových stránkách obce!!!

To, že někde není možné z nabídky vybrat doručení do Z-BOXu má
tyto důvody:
„Je to tím, že e-shopy mají možnost deaktivovat doručení do ZBOXu. Například protože jejich zboží není k doručení do Z-BOXu
vhodné, mohlo by dojít k jeho poškození či znehodnocení. Umožňují
tak doručení pouze na kamenná výdejní místa.“
Pro upřesnění: vyjmutí zásilky ze Z-BOXu se dělá bezdotykově
pomocí aplikace „Zásilkovna“ v telefonu, kterou si tam občané musí
nainstalovat. Samotná komunikace aplikace se Z-BOXem je podrobně
na videu na odkaze: https://www.zasilkovna.cz/zbox.

Při této metodě platby nemusíte zadávat číslo účtu
Svazku ani částku stočného, ale pouze vaše osobní
údaje a počet osob. Ostatní za vás automaticky provede
systém. Stručný manuál, kde vás seznámíme s tímto
systémem platby, naleznete na webu obce.

 I N Z E R C E ◄◄◄

Stále samozřejmě platí, že stočné můžete hradit jako
doposud, tedy hotově na pokladně Svazku (OÚ) nebo
bankovním převodem dle údajů na Avízu, které
standardně obdržíte do vašich poštovních nebo
emailových schránek během září.
Výběr stočného během září
v hotovosti v pokladně OÚ
pondělí

9 – 12

18 – 20

středa

9 – 12

15 – 17

Platby v hotovosti lze provádět jen
v uvedených dnech a hodinách.
V případě úhrady bezhotovostním převodem posílejte platby na účet
Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100
s uvedením identifikace poplatníka do poznámky
(jméno, adresa).
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OTEVÍRACÍ DOBA
Srpen:
Září:

pondělí až neděle
pátek/sobota/neděle

12 - 19
12 - 16

* v případě státních svátků nebo jiných příležitostí
budeme o otevření v těchto měsících informovat
výhradně na naší sociální síti

CO NOVÉHO V OBŮRCE?

https://www.facebook.com/Podhaj

Našimi nejnovějšími přírůstky jsou čikarí červení - neboli také
kanadská veverka.

Zachráněné mládě kuny skalní, které bylo nalezeno při
rekonstrukci střechy

Pořídili jsme rovnou chovný pár. Pro samičku jsme cestovali do Jihlavy
a pro samečka jsme si udělali výlet do Rábí. Ještě na podzim můžeme
očekávat malá veverčata.

Kdo k nám chodí, tak
ví, že jsme ze
Záchranné
stanice
AVES dostali do péče
mládě kuny skalní,
které se do stanice
dostalo poté, co bylo
nalezeno
při
rekonstrukci střechy.

Původem jsou tyto veverky ze Severní Ameriky, kde obývají lesy,
především jehličnaté, protože se jako naše veverky obecné s oblibou
živí šiškami.
U nás samozřejmě šišky tvoří nepostradatelnou součást jídelníčku,
stejně tak jako lískové oříšky, vlašské oříšky, piniová semínka,
podzemnice olejná, slunečnice, různé druhy ovoce, zeleniny a moučné
červíky.
Speciálně kvůli veverkám se těšíme na výpravu do lesa na houby,
abychom jim mohli nasbírat klidně i červivé houby, protože i ty
konzumují s velkou oblibou.
Čikarí od nás dostali
doslova bydlení 2+KK.
Jejich bydlení se
skládá ze tří prvků.
Prvním je prostorná
voliéra, kde mají
dostatek větví pro
šplh a dutinu stromu
na spaní. Součástí
číslo
dvě
je
probíhající tunel o
délce 3 metrů do
voliéry číslo tři, která
je ve tvaru šestiúhelníku, též je vybavena větvemi a budkou na spaní,
ale právě tato voliérka slouží pro předkládání krmiva, takže opravdu
takový kuchyňský kout s neustálým skoro švédským stolem.

Když jsme si ji
přivezli, byla opravdu
do dlaně a byla ještě
slepá. Krmili jsme ji z dudlíku mlékem pro kočky a vida, povedlo se
vychovat opravdu mírumilovné zvíře, které se nebojíme nechat pohladit
i dětem.
Kuna není jediná, koho jsme k nám přijali. Ze záchranné stanice
Rokycany jsme přijali samce výra velkého, kterému bylo po vážném
zranění elektrickým proudem amputováno křídlo.
Již druhým letošním vrhem nás potěšila naše klapouchá prasátka.
V březnu 3 kousky a zhruba před měsícem rovnou 6 krásných černých
ratolestí.
Výhodou u těchto prasátek je opravdu mírumilovná a přátelská povaha.
Chovatelé prasat mi dají za pravdu, že pokud prasnici sáhnete na sele
a to nedejbože zakvičí, nezbyde vám nic jiného, než vzít nohy na ramena
a utíkat. U těchto prasátek je to naopak, jsou velice mírná a sahání na
svá mláďata tolerují, proto jsme si mohli dovolit nechat malá selátka
pohladit dětem, které nás navštívily v rámci svých příměstských táborů.

Dikobrazi odchovali své první mládě
Nečekaný přírůstek koncem června nám doslova vyrazil dech. Stalo se
tak u našich dikobrazů. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdybychom
původně nekupovali dvě samice, takže s narozením mláděte opravdu
nikdo nepočítal.
I když zjištění pohlaví u skoro 15 kilového zvířete, které je navíc
vybaveno pichlavými ostny není opravdu nic jednoduchého.

Mládě se má
k světu, od svého
narození tak
trojnásobně
zvětšilo svou
velikost, už není
tak plaché
a občas o sobě
dá vědět, hlavně
při nočních
prohlídkách.

Již teď máme samozřejmě další plány, co se rozvoje Obůrky týče, ale
prozatím nebudeme prozrazovat.
Lenka Kejkrtová
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Třebichovice 15. 8. - 20. 8. 2022

Na domácím hřišti s Matýskem (pes)

Dlouho očekávaný příměstský tábor je za námi. A jaké
dojmy a zážitky mají účastníci a hlavní organizátorka
a duchovní matka celé akce Iveta Loudová?
Pondělí - Adriana H.

 Z výletu do zábavního parku Mirakulum

První den jsme strávili ve Třebichovicích. Ráno jsme se
nejdříve seznámili s dětmi. Po seznámení jsme se rozdělili
do skupin, poté jsme se přesunuli na dětské hřiště za
hospodu, kde následovala svačina. K svačině byly lívance,
které byly vynikající. Po svačině jsme si vzali batohy a
přesunuli se na další dětské hřiště, odkud jsme vyrazili na
Vinařickou horku. Po procházce jsme šli zpátky za
hospodu, kde nás čekal oběd - sekaná s bramborem.
Zbytek dne jsme strávili ve velkém sále, jelikož nám
počasí nepřálo. Hráli jsme různé hry, malovali si nebo jen
tak seděli a povídali si.
Úterý – Kačka P.
Den druhý 16. srpna 2022, po ranním shromáždění všech
účastníků tábora, jsme si jako každý den došli pro svačiny
k naší skvělé kuchařce Nině.
Vyšlápli jsme si celkem bez problémů kopec do Studánek
a u hřbitova posvačili. Bezpečnou cestou přes lesík zvaný
„Březí“ jsme došli do Sak, kde bylo hromadné focení u
památného kříže. Polní cestou jsme pokračovali do místní
Obůrky. Manželé Kejkrtovi se o nás postarali, jako o
vlastní. Lenka uvařila bramboračku, na kterou osobně
dlouho nezapomenu, byla jako od maminky. Jirka nám
přeudil párky, takže to byl maximální gurmánský zážitek
a po obědě provedl děti celou Obůrkou a podal ke všem
dotazům o zvířátkách odborný výklad. Po cestě zpět na
základnu jsme si zaskotačili na hřišti.
Po celý týden, kdy jsme si to s dětmi velmi užívali, nám
počasí přálo, někdy snad až moc. Na letošní tábor jsem se
moc těšila a musím říct, že zážitek předčil má očekávání.
Ještě nikdy jsem neměla tu čest být s dětmi každý den.
Jsem na ně pyšná, všichni vzorně zdraví, pomáhají si a je
s nimi neskutečná legrace. Obzvláště bych chtěla
poděkovat těm, kteří nemuseli být ani jednou za celou
dobu pokáráni a my jsme měli pocit, že máme mezi sebou
opravdové andílky. Doufám, že mi budou veškeré
okolnosti nakloněny a příští rok si to užiju zas. Těším se
na Vás Sluníčka.
Středa – Týna K.
Ve středu 17. 8. jsme se s dětmi vydali do zábavního parku
Mirakulum. Bylo to tam obrovské, že jsme to ani nestihli
projít celé. Po obědě jsme se vydali do zdejšího vodního
světa, což bylo příjemné osvěžení v takovém vedru. Jak
už jsem říkala, bylo to tam opravdu veliké a měla jsem
docela strach, že se nám tam nějaké to dítko ztratí ☺.
Naštěstí jsme se vrátili všichni v pohodě a ve zdraví.
Myslím, že děti si to moc užily.

 Návštěva Obůrky a Lenčina bramboračka
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 Svačíme a pak přes Saky do Obůrky
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Čtvrtek – Renča U.
Čtvrtek 18. 8. jsme vyrazili na Kladno do lanového parku
na Sletišti. Jelikož bychom se tam nevešli všichni, museli
jsme se rozdělit do dvou skupin. Naše skupina vyrazila až
jako druhá a čekání jsme vyplnili hrami v sále. Na Sletišti
nám pan instruktor vše ukázal a šli jsme na věc. Velcí kluci
byli odvážní a vydali se po černé cestě, která byla
nejnáročnější, ale z časových důvodů se přesunuli zpět na
červenou. Pro menší zde měli připravenou nižší a lehčí
dráhu, kterou všichni zvládli levou zadní. Myslím, že děti
si nejvíc užily konečnou lanovku, která byla opravdu
dlouhá a rychlá. Když jsme všichni úspěšně zvládli trasu
v korunách stromů, nasedli jsme zpět do autobusu a jeli
jsme do Hrdlíva na zasloužený oběd. Odtud jsme šli pěšky
přes les zpět k nám do Případova.
Pátek – Dita H.

 V lanovém parku

Pátek byl náš poslední táborový den, proto jsme ho od rána
strávili společně na fotbalovém hřišti. Dopoledne nás
navštívil policista z Kladna i se svým rotvajlerem ve
výslužbě Matýskem, se kterým dětem předváděl povely
výcviku a názornou ukázku využití psa při dopadení
zloděje. Nakonec si mohly děti Matýska pohladit
a pochválit ho. Po obědě jsme se dočkali hasičů z Vinařic,
kteří dali nejen všem dětem pořádnou sprchu, ale mohly si
také prohlédnout hasičské auto. Během dne jsme hráli
všichni hry a tábor jsme zakončili opékáním špekáčků
a rozdáním dárečků zúčastněným. Všichni doufáme, že se
příští rok znovu sejdeme a zažijeme spoustu dalších
zážitků
Sobota – Iveta L.
V sobotu ráno jsme sbalili „cajky“a šlo se domů!
Tradičně se o svačiny po celý tábor starala Nina
Horníková. Letos jsme se díky skvělé kuchyni místní
„hospodské Klárky s rodinou“ měli prostě královsky.
V pondělí lívance jako od babičky a páteční langoše prostě
neměly chybu!!!! Takže díky Hospůdko!
Dále tímto děkuji Davidovi, Kačce Pečce, Evě Květoňové
ml, Evě Květoňové st. ☺, Ivoně, Nině, …a všem, co to se
mnou táhli i letos…Týnce, Renče, Ditě, Adrianě, Otovi
a skvělému výčepnímu pátečního večera Jirkovi
Květoňovi. Velké díky patří vinařickým hasičům, kteří
vždy ochotně přijedou a připraví dětem skvělý zážitek!

 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 Poznali jsme nejen krásy přírody … děkujeme a těšíme se zase za rok!

A samozřejmě děkuji obci za VELKOU podporu a zázemí,
děkuji pánům Švejdovi a Vlkovi za technickou pomoc, bez
níž si tábor nelze představit.
Poslední díky paní Vnoučkové za LEGO dárky pro děti!!!
A samozřejmě rodičům, že nám svěřili svoje děti…

A moje dojmy?!
Vím, že se opakuji už po několikáté, ale prostě musím…
opět jsem viděla, jak děti tvoří skvělou bandu, jak vznikla
další kamarádství, prostě všichni dohromady fungovali
perfektně… mám velkou radost, že se vše vydařilo, včetně
počasí ☺.
Páteční večer přišla i spousta rodičů, opékali jme si
buřtíky, … prostě jsme se společně sešli.
Aby se děti poznaly a strávily spolu čas, to byla pro mě
hlavní myšlenka a vůbec smysl celého tábora.
Všem dětem přeji pěkný zbytek prázdnin, školní rok ať
rychle uteče…a těšíme se na příště!
Iveta L.

STRANA

8

TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

KDO MÁ NÁROK NA JEDNORÁZOVÝ
PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ?
Nárok má dítě:
•
•

narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022
které má v ČR trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt za
účelem sloučení rodiny, popř. jsou dětmi na území ČR
ekonomicky aktivních občanů EU) a bydliště

Pokud:
•

příjem posuzovaných osob (rodič dítěte,
manželky/manžela, druha/družky, partnera /partnerky) v
roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun hrubého.

Možno zažádat dvěma způsoby:
1. Přes on-line aplikaci MPSV
2. Přes Czech POINTy (matriky, obecní úřady včetně OÚ
Třebichovice, krajské úřady a od 1. 10. 2022 bude možné žádat
také na pobočkách České pošty)
Při žádosti podávané přes Czech POINT, je nutné, aby žadatel
doložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje dítěte a
případně druhého rodiče.
O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali za měsíc červen
2022 přídavky na děti. Těm, kteří je obdrželi, přišla dávka
automaticky.

•

2022

V srpnu si obec Pchery připomněla 800 let od první písemné
zmínky, a to několikadenní veselicí, na které se mimo jiné také
křtila nově vydaná kniha o obci. Zajely jsme se s paní knihovnicí
do Pcher na tu slávu podívat, abychom načerpaly inspiraci pro
naši chystanou oslavu 700 let od okamžiku, kdy o naší obci
písařovo brko učinilo první zápis… Sice to bude až v roce 2024,
ale my již nyní s několika nadšenci vymýšlíme a skládáme
scénář. A vydání publikace o obci Třebichovice určitě nebude
chybět!
Z historie obce: První písemná zmínka o vsi Pcherách je z r. 1222. V roce
1228 se prvně připomíná jako majetek kláštera benediktinek při kostele sv. Jiří
na Pražském hradě. Část vsi se v roce 1270 dostala do držení kláštera sv. Jana
Křtitele na Ostrově u Davle. Později jiná část vsi patřila vikariátu při chrámu sv.
Víta na Pražském hradě. Na počátku 14. století se zde připomíná zeman Sudek
ze Pcher (1318). Zřejmě šlo o třetí nejmenší část vsi, na které v roce 1385
hospodařil také jakýsi Slavibor. Později se „pražský díl“ od roku 1436 dostal k
panství Blahotice a „ostrovský díl“ k panství Smečno. V 15. století patřila část
vsi ke Kladnu. V 16. století drželi celou ves páni z Martinic a jimi byla natrvalo
připojena k panství smečenskému.
Název obce Pchery, staročesky Pechry, se pravděpodobně odvozuje od
zaměstnání obyvatel, při němž píchali, což lze odvodit od kmene slova pcháč,
které označuje bodlákovitou a pichlavou rostlinu. Píchati bylo postaru pcháti
a obyvatelé obce se nazývali Píchaři nebo Pcháři. Až do 16. století se proto
říkalo ve Pcheřích a ne v Pcherách.
Publikace autorky Šárky Máchové a kolektivu
Pchery 800 let – 1222 – 2022
vznikala celý rok, je plná vzpomínek, historických fotografií, pohlednic,
ale i obrázků ze současnosti obce. Vydáno bylo 1000 výtisků.

U podaných žádostí přes on-line aplikaci MPSV nebo Czech
POINT běží klasické správní řízení – tzn. maximální lhůty jsou:
•

SRPEN

Rozhodnutí do měsíce od podání žádosti (ve zvlášť
komplikovaných případech lze řízení prodloužit)
Výplata do měsíce od vydání rozhodnutí - výplata buď
poštovní poukázkou nebo na účet

Více naleznete na stránkách

www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite
Žádáme všechny, kteří mají doma jakékoli historické
materiály týkající se obce a jsou ochotni je zapůjčit,
aby se ozvali buď na telefon obce 312 672 216 nebo
napsali na e-mail: Trebichovice700@gmail.com
Pomozte nám při vydání publikace o obci! Děkujeme!

