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PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘEÍ OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE
V současné době začínáme s realizací akce „Protipovodňová opatření obcí
Třebovice a Rudoltice“. Na tuto investiční akci naše obec získala dotaci.
Podpora je poskytnuta v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní
osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
(FS), oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1
Zlepšení systému povodňové služby. Předmětem podpory je realizace lokálního
výstražného a varovného systému v ochraně před povodněmi pro obce
Třebovice a Rudoltice. V rámci realizace akce bude pořízen bezdrátový místní
informační systém, výstražný systém a budou zpracovány digitální povodňové
plány obcí.
Projektovou dokumentaci zpracovala firma ENVIPARTNER, s.r.o.
Realizaci projektu provádí firma Emil Ondrejka z Valašského Meziříčí.
Ukončení realizace projektu je 30.6.2013.
V rámci projektu bude v obci Třebovice instalováno:
Na obecním úřadu bude vysílací pracoviště varovného a informačního systému.
Řídící pracoviště musí umět: odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu,
vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen
„JSVV“), vstoupit do systému přes GSM síť nebo síť VTS, připojit externí
zdroje audio signálu. Bezdrátový rozhlas bude ovládán pomocí modulu ovládání
s komunikačním displejem. Vysílací pracoviště bude doplněno o moduly:
digitální záznamník zpráv, zálohování ústředny, napojení do systému JSVV,
modul vf.signálu (koncový prvek JSVV), modul měření a vyhodnocení.
Přijímací část (venkovní ozvučení) – v obci budou speciální jednosměrné
přijímače (hlásiče), které používají simplexní digitální přenos na kmitočtech
všeobecného oprávnění v počtu 54 ks s 216 ks reproduktorů.
V budově základní školy bude umístěn přijímač hlásič (koncový prvek JSVV)
jako samostatný plně zálohovaný modul s přijímačem sběru dat (sirénovým
přijímačem), který slouží v uzavřených prostorách k přenosu informací
výstražných zpráv, k varování osob před hrozícím nebezpečím, apod.
Na budově obecního úřadu bude informační panel – (koncový prvek JSVV),
který slouží k varování osob s poruchou sluchu před hrozícím nebezpečím.
V klidovém režimu slouží k podání informace o přesném čase, datum popř.
teplotě ovzduší.
V obci bude instalována nová elektronická siréna o výkonu 600 W.
Domácí přijímač – pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov, bude
umístěn v budově čp. 245.
V rámci projektu musí být v obci instalován vyhřívaný srážkoměr (500 cm2) –
je určený pro měření tekutých i tuhých srážek využívající mechanismu

„děleného překlápěcího člunku“. Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné
zaznamenat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,1 mm
srážek.
V rámci projektu bude v obci Rudoltice instalováno:
- digitální záznamník zpráv napojení do systému JSVV (koncový prvek
JSVV)
- modul měření a vyhodnocení
- přijímací část (venkovní ozvučení) – jednosměrné bezdrátové přijímače,
které používají analogový přenos na kmitočtech všeobecného oprávnění
v počtu 11 ks se 44 ks reproduktorů
- přijímač-hlásič (koncový prvek JSVV, který bude umístěn v základní
škole
- informační panel (koncový prvek JSVV)
- elektronická siréna
- domácí přijímač hlásič pro určené budovy
- srážkoměr vyhřívaný (500 cm2)
- ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin
- vodočetná lať .
Finanční rámec projektu
Zdroje financování
Celkové výdaje
Nezpůsobilé výdaje
Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje veřejné
Podpora
Dotace Fondu soudržnosti
Dotace Státního fondu životního prostředí
Vlastní zdroje žadatele veřejné-Obec Třebovice a
Rudoltice

Celkem
%
3.752.403,00 100,00
2.745,00
0,07
3.749.658,00 99,93
3.749.658,00 99,93
3.374.692,20 89,93
3.187.209,30 84,94
187.482,90
5,00
374.965,80
9,99

MYSLIVECKÉ SDRUŽEÍ RYBÍK – TŘEBOVICE
první srpnovou sobotu 3.8. pořádá posezení na kurtech ve Třebovici.
Pro více informací sledujte plakáty!

Třebovický zpravodaj – vychází 6x do roka. MK ČR E 17893
Vydavatel: Obec Třebovice, 561 24 Třebovice čp. 238, IČO 002 79 650
Náklad: 300 ks, zdarma všem domácnostem. E-mail: ou.trebovice@tiscali.cz, www.trebovice.cz

Příspěvky zasílejte e-mailem nebo na adresu Obecního úřadu Třebovice

Když se Ti život nejsmutnější bude zdát,
když moře slz Tě každý úsměv bude stát,
když Tě nikdo nepochopí, co je bolest v srdci mít,
že můžeš žít a milovat, útěchou ti musí být.

K Tvým krásným 70. narozeninám Ti chceme
štěstí, zdraví, cit a lásku přát, neboť to jediné Ti
život může darovat.
To vše Ti ze srdce přejí:
Syn Jindra s manželkou Petrou
Dcera Eva s manželem Jirkou
Vnoučata Jindra, Jára, Petra, Jirka a Honza.

Děkujeme panu Milanu Dvořákovi za uspořádání zájezdu do vinného sklípku v
Bořeticích, kde jsme strávili příjemné odpoledne.
Dana Lehká, Renata Machová

********************************************************
Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne ve středu 12. června 2013
od 15:00 do 18:00 hod. před Obecním úřadem.
Cena za vakcinaci proti vzteklině činí 100,-Kč.
Současně je možno vakcinovat psa i proti parvovirose a hepatitidě (300,-Kč).
Očkovací průkazy si vezměte s sebou.
Očkování provede MVDr. Švarc

SVOZ POPELIC 2. POLOLETÍ 2013
5.7.
2.8.
13.9.
11.10.
19.7.
16.8.
27.9.
25.10.
30.8.

8.11.
22.11.

6.12.
20.12.

DE ZEMĚ V ZŠ a MŠ TŘEBOVICE
Na den 22.4. připadá svátek planety Země, den, kdy si víc než miliarda lidí po
celém světě připomíná, jak moc je příroda důležitá pro náš život. Rozhodně ale
nejde jen o oslavy, přírodě je také třeba pomáhat. U příležitosti Dne Země si
žáci ze ZŠ a MŠ Třebovice povídali o významu naší přírody, o její
nepostradatelné funkci pro život, o tom, jak přírodu chránit, o možnostech
třídění odpadu. Dále o ochraně živočichů a organizacích, které se o osiřelá a
nemocná zvířata starají. Na závěr celé několikadenní akce si děti namalovaly
oblázky, kterými si mohou ozdobit kus své přírody v okolí domova.
Kolektiv učitelek

Za všechny zaměstnance naší MŠ a ZŠ Třebovice děkuji všem, kteří se nám
rozhodli jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo (je, bude) cestou materiální
podpory nebo jakékoliv jiné pomoci při zkrášlování prostor MŠ a ZŠ.
Těšíme se na další spolupráci v novém školním roce a všem přejeme krásné léto.
PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy
Ve dnech 15. – 19. 7. 2013 chystáme pro děti příměstský tábor. Pro bližší
informace volejte na číslo 603 816 670 nebo sledujte plakáty.
Zaměstnanci ZŠ Třebovice

POUŤ KE SV. JIŘÍ V TŘEBOVICI
Vážení přátelé,
letošní oslavy ke svátku svatého Jiří, které proběhly 20. dubna 2013 v naší obci, byly pojaty
v širším měřítku než v letech minulých. Celá myšlenka se zrodila na společném setkání
farníku s farářem M. Kolovratníkem a bylo nutné do oslav zapojit více farních rodin.
Pouť byla slavnostně zahájena v 15 hodin v kostele sv. Jiří, kde se nás ke společné oslavě
sešlo kolem 80 poutníků a byly zde i rodiny, které pravidelně kostel nenavštěvují, což nás
velice potěšilo. Dále nás potěšila návštěva poutníků z Damníkova, Anenské Studánky,
Rudoltic, Rybníka, České Třebové, Dlouhé Třebové, Hlinska a dalších koutů naší země.
O tom, že pouť byla pojata slavnostněji, děkujeme panu Zavřelovi a jeho synům, kteří nás po
celou bohoslužbu doprovázeli velikonočními zpěvy, hraním na varhany a krásným
troubeným doprovodem na dechové nástroje. Dalším vylepšením oproti letům minulým bylo,
že hlásání dobré zvěsti bylo slyšet i v zadních lavicích našeho velkého kostela, a to díky
zapůjčenému ozvučení, které v kostele instaloval pan Petr ml.. Bohoslužby se také kromě
kněze o. Kolovrátníka a ministrantů zúčastnil i jáhen Josef Macháček ze sousedních Rudoltic.
K pouti patřily i tradiční pouťové koláčky, které upekla paní Řehořová, Petrová, Kroutilová a
Dostálová.
Po poutní bohoslužbě byli všichni přítomní poutníci pozváni na pouťové posezení a taneční
zábavu, která se konala na sále kulturního domu č. p. 14. Pro poutníky byl připraven malý
jarmark. Seniorky paní Stolariková a Bartolšicová prodávaly trubičky, věnečky a zdobená
perníková srdce, které napekly a s paní Zavřelovou a Smejkalovou nazdobily. Pan Šindelář si
pro návštěvníky připravil ukázky drátování, ředitelka MŠ a ZŠ paní Provazníková a paní
Píšová, pro malé děti zajistily zábavu, výrobu drobných hraček z papírů a prodávaly
keramické a další výrobky ze školní dílny.
Pro nejmenší bylo sehráno maňáskové divadélko, které si připravila paní Stolariková ml. ve
spolupráci s J. Šulákovou. Pro dospělé bylo připraveno krátké kulturní vystoupení seniorů,
ukázky country tanců. V průběhu celého odpoledne a večera náš krásnou taneční hudbou
provázela
kapela
„PĚT
KRÁT
ZAVŘEL“ z Benešova u Prahy, která hrála na přání všechny možné žánry … .
Na čepu nechybělo dobře vychlazené pivečko, obsluhu na čepu ochotně zajišťovali pan J.
Adámek a páni L. a P. Šulákovi. V kuchyňce na chodbě se podávaly nealkoholické nápoje,
vínečko a další nápoje, dle přání poutníků. S radostí obsluhovaly paní Adámková, Petrová,
Řehořová a Šuláková. V podkrovní jídelně nás opět s úsměvem obsloužily seniorky paní
Kroutilová, Polášková, Smejkalová a Zajícová, kde bylo servírováno uzené maso s křenem,
hořčicí a chlebem nebo guláš s chlebem. Pro děti byl k dispozici i párek v rohlíku. Jsem
přesvědčen, že všichni, kdo se zúčastnili těchto oslav, nebyli zklamaní, bylo to hezké sobotní
odpoledne i večer. Nechyběla zábava, dobrá nálada, jídlo, pití ani taneček.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo jste se na přípravě a průběhu pouti jakkoliv podíleli.
Farním rodinám, kapele „5x Zavřel“, paní ředitelce z místní MŠ a ZŠ, a také panu starostovi.
Rovněž velice děkuji všem poutníkům a občanům z naší obce, kteří pozvání na pouť přijali a
zúčastnili se …
Pevně věřím, že jsme tímto společně odstartovali 1. roční oslav k pouti sv. Jiří, které zde byly
kdysi významné a navážeme tak na přerušenou tradici. Akce měla i charitativní záměr a
výtěžek z jarmarku, 1.720,00 Kč, byl věnován MŠ a ZŠ Třebovice, která jej využije v rámci
keramické dílny a následně tak podpoří azylový dům v Koclířově.
Všem Vám ještě jednou děkuji za náklonnost a přeji Vám příjemné a požehnané dny.
Dušan Stolarik, Třebovice

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACEÍ




Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše



nepoškozené






Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT #EMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:

14. června 2013

čas:

14:00 – 17:00 hod.

místo:

Obecní úřad Třebovice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

