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CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ
1/2015

červenec 2015 │vydává obec Cerekvice nad Bystřicí │výtisk zdarma
Vážení občané, milí čtenáři,
rozhodli jsme se po vzoru okolních obcí vydávat obecní zpravodaj, abychom občany
informovali o důležitém dění v naší obci a rozšířili tak způsob informování veřejnosti o další
nástroj, protože ne každý si zprávy o dění v obci přečte na úřední desce, na webových
stránkách obce nebo na obecním facebooku.
Věřím, že tímto počinem přispějeme k vyšší informovanosti a naše občany potěšíme.
Zpravodaj bude vycházet čtyřikrát do roka vždy na začátku nového čtvrtletí a budou do něj
přispívat spolky a veřejně prospěšné organizace, které v Cerekvici nad Bystřicí fungují.
Budeme velice rádi, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu a sdělíte nám, které rubriky
zpravodaje se Vám líbí nebo nelíbí, co byste do zpravodaje zařadili a co naopak vyřadili.
Příjemné čtení Vám přeje
Milan Tobolka
starosta obce

Obec Cerekvice nad Bystřicí zve občany do Národního divadla na činoherní představení

ZE ŽIVOTA HMYZU
Účinkují: Saša Rašilov, Kateřina Winterová, David Matásek…
• sobota 17. října 2015 (začátek představení 14.00 hodin)
• odjezd autobusu v 11:00 hod. od obecního úřadu
• dopravu do divadla a zpět hradí obec
Cena vstupenky 250,- Kč
Prodej vstupenek na obecním úřadě v Cerekvici nad Bystřicí
v provozních hodinách úřadu.
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Provozní a úřední hodiny obecního úřadu Cerekvici nad Bystřicí
Simona Strnadelová a Jana Pavlová – účetní obce
Provozní hodiny
8:00 – 14:30
11:00 – 16:00
8:00 – 14:30
8:00 – 14:30
11:00 – 16:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední hodiny
16:00 – 18:00

16:00 – 18:00

SLUŽBY NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Czech Point
Již od roku 2008 na obecním úřadě funguje
pracoviště Czech POINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál). Tento
systém poskytuje občanům ověřené výpisy z
centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom
místě - prakticky na počkání. V současnosti je zde
možné získat ověřené výpisy z Katastru
nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze
Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů a
bodového hodnocení řidičů.

Kopírování
Kopírování jednostranné
Kopírování oboustranné
Fax

2,40 Kč/A4
3,60 Kč/A4
3,60 Kč/A4

Zařízení Obecního úřadu
Míchačka

108,- Kč/den

Okružní pila
Výsuvný žebřík

108,- Kč/den
108,- Kč/den

Stavební lešení trubkové:
0,60 Kč/m2/den občan
1,20 Kč/m2/den organizace

Zařízení Obecního úřadu - pouze s obsluhou
Traktor Zetor 3011
210,- Kč/hod
Traktor Zetor 7211
270,- Kč/hod
Malotraktor ISEKI, travní traktor 144,- Kč/hod
VARI systém
84,- Kč/hod
Křovinořez
60,- Kč/hod
Pila motorová
96,- Kč/hod
Mzda obsluhy (1 pracovník):
120,- Kč/ hod. v pracovní době,
150,- Kč/ hod. po pracovní době,
180,- Kč/ hod. sobota, neděle a svátky
Ostatní
Hlášení rozhlasem
36,- Kč/1 hlášení
Sekání travního porostu dle využitého zařízení.
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ZASTUPITELSTVO OBCE
STAROSTA: Milan Tobolka, e-mail: starosta@cerekvice.cz, tel.: 493 696 025
MÍSTOSTAROSTA: Ing. Zdeněk Stejskal, e-mail: ou@cerekvice.cz, tel.: 493 696 023

DATUM

HODINA

MÍSTO KONÁNÍ

12. srpna 2015

18:00

OÚ Cerekvice

2. září 2015

18:00

OÚ Cerekvice

23. září 2015

18:00

OÚ Cerekvice

předsedové výborů:
Helena Vitvarová, DiS. – kontrolní výbor
Radovan Málek – technický výbor
Bc. Andrea Oubramová, DiS. – finanční výbor
Miroslav Tobolka – kulturní výbor
Ing. Zdeněk Elfmark – výbor pro místní rozvoj
Miroslav Novák – dopravně bezpečnostní výbor
Milada Ulrichová, DiS. - výbor pro školu, sport a práci s mládeží

Dotace:
§ Dotace z MMR na doplnění dětských hřišť – žádost obce nebyla schválena, nicméně nebyla ani
vyřazena, je v zásobníku náhradníků.
§ Dotace ze SFŽP na protipovodňová opatření – rozhlas a prvky varování. Byly poptány další
společnosti s nabídkou kombinovaného rozhlasu (drátový a bezdrátový).
§ Program Veřejně prospěšných prací pro nové pracovníky z Úřadu Práce. Bylo vytvořeno 6
dotovaných pracovních míst.
§ Dotace z MMR: Program obnovy venkova – obnova drobných sakrálních staveb. Obec žádá o dotaci
na opravu pískovcového kříže v Cerekvici, sochy sv. Jana Nepomuckého a pískovcového kříže
v Třebověticích.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014, 2015
• Základní a mateřská škola
Podařilo se dokončit zateplení mateřské školy a následně i I. stupně základní školy. Obec z fondů
EU obdržela dotaci ve výši 3 490 000,- Kč a náklady obce nepřevýšily částku 2 893 000,- Kč. Plánovaná
roční úspora energií by se dle propočtů měla vyšplhat na 300 000,- Kč.
Byla úspěšně dokončena rozsáhlá oprava chodníků a dvou venkovních schodišť u mateřské školy
a I. stupně základní školy.
Parketovou podlahu v tělocvičně na II. stupni základní školy napadla dřevokazná houba, obec
zahájila úplnou výměnu podlahové krytiny.
Na základní škole došlo k personálním změnám, kdy stávající ředitel pan Mgr. Jiří Brzek odešel
do starobního důchodu spolu s hospodářkou školy paní Alenou Tomáškovou. Novým ředitelem byl na
6-ti leté funkční období na základě konkursu jmenován pan Ing. Jiří Ježek.

Mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí

• Kanalizace
Byla vybudována dešťová kanalizace mezi zástavbou na Kamence a fotbalovým hřištěm. Obec
zažádala o dotaci z Královéhradeckého kraje na tuto akci ve výši 800 000,-Kč dle projektového rozpočtu.
Dotace nebyla přidělena a obec kanalizaci zrealizovala s velkou finanční úsporou za částku 630 000,- Kč.
• Dětské hřiště
Vznik dětského hřiště se dlouhodobě řeší. Bohužel ani v tomto roce nebyla obec úspěšná
v dotačním programu od Ministerstva pro místní rozvoj, který poskytuje 70% z uznatelné částky
projektu. Z tohoto důvodu se obec rozhodla realizovat část projektu z vlastních prostředků. Zakoupila
certifikované houpačky v částce 88 000,- Kč a dva pingpongové stoly v hodnotě 35 000,- Kč. Celková
částka této části projektu: 123 000,- Kč
• Rekonstrukce bytu
Byla provedena celková rekonstrukce obecního bytu pro učitele v přízemí č.p.1 - zámku.
• Crafter
Obec zakoupila 9-ti místnou dodávku Volkswagen Crafter a nákladní přívěs pro jednotku požární
ochrany. Pořizovací cena tohoto vozu činila 320 000,- Kč.
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• Kaple
Střecha na kapli Zvěstování Panny Marie je ve velmi špatném stavu a obec se snaží na celkovou
opravu sehnat dostatečné množství finančních prostředků. V tomto roce jsme na opravu získali stavební
povolení a provedli na střeše kaple zajišťovací práce.
Dne 12. 4. 2014 se v kapli Zvěstování Panny Marie uskutečnil Velikonoční koncert vokální
harmonie – ženského sboru, který na hudební scéně vystupuje již od roku 1959.
• Třídění odpadů
V roce 2014 občané obce Cerekvice nad Bystřicí vytřídili a předali k využití více než 30 tun
odpadu. Tímto občané uspořili více než 55 tun ekvivalentu kysličníku uhličitého. Přepočteno na
energii tak bylo uspořeno 1 318 443 MJ. Od společnosti EKO-KOM obdržela za tuto úsporu obec
Cerekvice nad Bystřicí částku 93 tis. Kč, která je pravidelně využívána na zajištění odpadového
hospodářství v obci. Děkujeme všem občanům, kteří důsledně třídí odpad a chrání tak naše životní
prostředí.

• Slavnost sázení odnože nejstarší vinné révy Stara Trta
Slavnosti proběhly v sobotu dne 23. 5. 2015 spolu s přáteli ze Slovinska. Byly vsazeny 3 řízky této
vzácné vinné révy a následně starosta obce odhalil pamětní desku významnému vinaři panu Bohuslavu
Skalickému, kolem které se bude pnout vzácné víno. „Cerekvice je druhým místem v České republice,
kde má tato odrůda své kořeny“, připomněla poslankyně parlamentu ČR Martina Berdychová (první
místo je v zahradách pražského hradu).

Bohuslav Skalický

rodina pana Bohuslava Skalického a hosté
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2015

bude probíhat změna územního plánu
třídění a svoz biologických složek odpadů
oprava chodníků během 2. a 3. čtvrtletí
úprava a doplnění dopravních zařízení
protipovodňová opatření – oprava obecního rozhlasu
dokončení opravy tělocvičny
dokončení rekonstrukce obecního bytu v zámku
pravidelné návštěvy divadelních představení
pravidelná přátelská posezení pro veřejnost

VÝZVA
Pokud i Vy chcete přispět k
bohatšímu obsahu našeho zpravodaje,
tak neváhejte a zašlete své příspěvky,
nápady a podněty na e-mail
ou@cerekvice.cz – předmět:
zpravodaj. Případně je doručte v
zalepené obálce označené
textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní
schránky na obecním úřadě.
Děkujeme!

Každé poslední pondělí v měsíci si s námi přijďte posedět, jsou naplánované zajímavé setkání,
rozhovory a přednášky na různá témata. Po prázdninové pauze začínáme velmi žádaným
tématem: Novinky v dopravě nejen pro pány
kdy: 28. 9. 2015 v 18:00 hod
kde: ZŠ Cerekvice nad Bystřicí - na prvním stupni

Knihovna
Otevírací doba knihovny o letních prázdninách: 5. 8. 2015.
Od 2. 9. 2015 bude knihovna opět v normálním provozu.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Registrace čtenářů je zdarma. Náš knižní fond obsahuje celkem 709 knih.
Knihovna umožňuje všem občanům přístup na počítač s internetem zdarma.
Otevírací doba knihovny: středa 16:00 – 18:00 hodin

Bližší informace najdete na: http://www.knihovnacerekvice.webk.cz/
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OKÉNKO Z KRONIKY
Pan JUDr. Karel Holeček, rodák z Cerekvice, vzpomíná ve své knize „Chalupa čp. 4“ na stavbu
školy a svá školní léta těmito slovy:

„Novou školu, čtyřtřídní a jednopatrovou, začala obec stavět v roce 1911. To jsme ještě měli starou
chalupu a ve chlívě dva voly. Bylo tehdy rozhodnuto v obecní radě, že na novou školu budou vozit
stavební potřeby rolníci z Cerekvice a z Třebovětic podle výměry jejich polí v katastru cerekvickém. Je
samozřejmé, že nejvíce vození připadlo na velkostatek, který měl své velké lány blízko a okolo celé
vesnice. Menší kousky polí za humny nebo nedaleko od obce patřily také k naší chalupě a ve svém součtu
tvořily větší výměru v katastru, než měli i daleko větší rolníci, kteří většinu svých polí měli v katastrech
sousedních. A těch bylo v Cerekvici hodně. Takže náš táta s deseti korci musel vozit kámen na školu a
soused s dvaceti nebo třiceti korci vozil málo nebo vůbec nic. Kámen se vozil až ze Skály. Jezdil tam i
dvakrát denně a oddělal na tom náš vůz. Škola nás prý přišla draho. Ve dvanáctém roce začalo
vyučování. Na oblouku nad vchodem je nápis „Škola, mé štěstí“. Mým štěstím určitě byla. Ve škole je
také byt pro řídícího. Prvním řídícím na nové škole byl pan učitel Klepetko, kterého jsme se my malí
školáci strašně báli. Ale vzdor jeho přísnosti se vyskytli kluci, jako například náš Pepa, co dělali alotrie a
skopičiny při každé příležitosti a zejména když se pan řídící nedíval. I když je pak čekal výprask
rákoskou do nastavených dlaní, zlobili zase znova. Když jsme jednou byli z obou tříd pohromadě a řídící
švihal Pepu zase do dlaní, já jsem brečel a Pepa ani nemuk. Pepa vlastně zahajoval v roce třináct první
třídu v nové škole, já jsem začal chodit do školy o rok později, ve čtrnáctém. V první třídě mě učila dcera
řídícího, novopečená učitelka Ludmila. Ta naopak byla velmi hodná, po otci určitě nebyla.“
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ředitel: Ing. Jiří Ježek reditel@zscerekvice.org, www.zscerekvice.org, tel:493 696 302

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

začátek výuky
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny

1. 9. 2015
29. 10. - 30. 10. 2015
23. 12. 2015 - 3. 1. 2016
29. 1. 2016
15. 2. - 21. 2. 2016
24. 3. - 25. 3. 2016
1. 7. - 31. 8. 2016

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

•

florbal
chlapci 6. - 7. tř. – 3. místo v okresním kole
dívky 6. – 7. tř. - 4. místo v krajském finále
dívky 8. – 9. tř. – 6. místo v okresním kole
jen chlapci 8. – 9. tř. nepostoupili z okrskového
kola

•
•

přehazovaná
dívky 6. – 7. tř. – 5. místo v krajském finále
atletika Pohár rozhlasu
mladší žáci 6. místo z 11 družstev (okresní
kolo)
mladší žákyně 5. místo ze 12 družstev (okresní
kolo)

Navštívená místa: Sněžka, Český ráj, Praha, letiště HK, Tongo HK, Staré Hrady, Hrajme si i hlavou,
zdobení vánočních stromků v ZOO Dvůr Králové, ...
Akce, kterých se škola účastnila: Běh „Okolo Vavřinečku“, dopravní soutěž, Divadélko s úsměvem,
Hudbou proti drogám, Co umí kytara, Vánoční ladění, Velikonoční ladění, návštěvy Klicperova divadla,
Čarodějnický den, Loučení se zimou, Dětský karneval, Vánoční zpívání a trhy, Mikulášská besídka,
Dýňové odpoledne, ...

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Provoz družiny o hlavních prázdninách:
1. - 3. 7. 2015 a 24. - 31. 8. 2015 od 6:15 hod. do 15:00 hod.
Poplatek činí 10,- Kč / den; obědy nejsou dotovány (jsou za plnou cenu – 50,- Kč)
Provoz družiny ve školní rok:
Ranní družina: od 6.15 hod. do 7.40 hod., odpolední do 16,15 hod.
Poplatek za pobyt ve školní družině: je stanoven na 70,- Kč za měsíc.
Poplatek se posílá na běžný účet – č.181165292/0300 (variabilní symbol je stejný jako pro stravování).
Provoz o vedlejších a hlavních prázdninách: Budete-li mít zájem o umístění dítěte do školní družiny
o vedlejších a hlavních prázdninách, prosíme se domluvit s vychovatelkou ŠD vždy 14 dní předem.
ŠD je otevřena i při přihlášení jednoho dítěte. Poplatek činí 10,- Kč na den.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
13. července - 21. srpna bude MŠ uzavřena.
25. 8. rodičovská schůzka v MŠ od 15:30 hodin s důležitými informacemi
pro nastávající školní rok. Účast bez doprovodu dětí.
Vážení rodiče, poplatek za mateřskou školu je stanoven ve výši 210,- Kč měsíčně.
číslo účtu: 181165292/0300, variabilní symbol: stejný jako u stravování
Učitelský sbor:
Marcela Bergmannová - vedoucí učitelka
Irena Kaplanová – učitelka
Zdeňka Pokorná – učitelka
Aneta Skipalová – učitelka
Provoz MŠ: 6:15-16:00 hod.

JÍDELNA
Stravné se platí úhradou na účet č.181165700/0300, variabilní symbol je přidělené evidenční číslo.
Stravné se hradí vždy do 25. dne předcházejícího měsíce.
Vedoucí jídelny: Renata Olahová telefon 493 696 362 v době od 9:00 – 11:00 hodin.
Strávník

3 - 6 let
7 - 10 let
11 - 14 let
15 a více let

Jídlo

Cena
polodenní/celodenní

přesnídávka

7,-/7,-

oběd
svačina
pitný režim
oběd
oběd
oběd

18,-/19,0,-/6,2,-/3,19,21,22,-

Cena celkem
polodenní/celodenní

27,-/34,19,21,22,-

Obecní úřad ve spolupráci se školní jídelnou ZŠ nabízí od 1. 9. 2015

OBĚDY PRO VEŘEJNOST
cena obědů: 55,- Kč (100g masa) nebo 50,- Kč (70g masa)
•
•
•
•
•

Podmínky:
odběratel si zajistí 2 ks označených jídlonosičů
platba zálohově měsíc předem (do 25. dne předchozího měsíce) na číslo účtu
181165700/0300 nebo hotově na obecním úřadě
rozvoz zajistí obec svým dopravním automobilem
akce bude uskutečněna při minimálně 10 zájemcích
zájemci se přihlásí p. Olahové (ŠJ) nebo p. Pavlové – obecní úřad
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SPOLKY OBCE – TJ SOKOL
Tělovýchovná jednota Sokol Cerekvice nad Bystřicí – Třebovětice se pravidelně účastní soutěží mladších
žáků a mužů organizovaných Okresním fotbalovým svazem v Hradci Králové. Kromě mistrovských
soutěží pořádáme dvakrát týdně fotbalové tréninky i pro všechny ostatní děti, které mají zájem sportovat.
Mužům se podařilo po
dlouhé
době
postoupit
z nejnižší IV. třídy do III.
třídy, kde se jim na podzim
dařilo střídavě. Skončili na
devátém místě ze čtrnácti
mužstev se ziskem 17 bodů
a skóre 28:35. Před jarní
části soutěže se podařilo
mužstvo posílit. Po zranění
se vrátil Dominik Horáček a
na hostování se nám
podařilo získat Tomáše
Kučeru
z FC
Hradec
Králové.
Díky
těmto
změnám i vydařené zimní
přípravě na Pastvinách, získali muži dalších 27 bodů a s celkovými 44 body skončili na šestém místě se
skóre 83:62.
Od podzimní části sezóny vystupuje
naše družstvo
mladších
žáků
s názvem
Cerekvice/Dohalice,
abychom nemuseli stále vyřizovat
střídavé starty. Mladší žáci na podzim
vyhráli pouze dvakrát a sedmkrát
prohráli. Některé prohry byly velmi
těsné a docela zbytečné. Nyní jsou
na devátém místě z deseti mužstev se
skóre 19:42. Před jarní částí soutěže
došlo k přelosování, když družstva
z horních polovin tabulek skupiny
východ a západ byli soustředěny do
nové skupiny A a družstva se spodní
části byly do skupiny B, což byl i náš
případ. Výsledky z podzimní části
byly anulovány a začínalo se znova.
Utkání
s výkonnostně
více
vyrovnanými soupeři nám svědčila. Dosáhli jsme na čtyři výhry, třikrát jsme remizovali a pouze dvakrát
prohráli. V desetičlenné tabulce jsme skončili na velice pěkném čtvrtém místě s 15 body a skóre 44:28.

Do nové fotbalové sezóny 2015/2016 jsme přihlásili družstvo mužů do III. třídy a ve spolupráci
s Dohalicemi i družstvo starších žáků, které tak bude působit pod názvem Cerekvice/Dohalice.
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SPOLKY OBCE – HASIČI
České hasičstvo – toť čeští samaritáni, kteří v čelo své akce dali si heslo: Bližnímu k pomoci – cizím ku
ochraně – a jest jisto, že Sbor dobrovolných hasičů koná dílo záslužné a úctyhodné. Pomoc dobrovolná,
sebeobětování a ochrana nejlepší stránky čistého lidství, pochopení nejkrásnějšího směru života a
odměnou jest ku vnitřní uspokojení, že vykonal jsem skutek dobrý, který nečeká na veřejnou pochvalu,
ale blaží mé nitro, které jest mým nejlepším soudcem.
I v Třebověticích našla se vhodná půda pro zřízení Sboru dobrovolných hasičů. Občané dávno pociťovali
potřeby ochrany svých životů, majetku, potřeby pomoci apod. Myšlenka uvedena byla ve skutek dne 17.
března 1938. Starosta obce br. Jan Ulík svolal jménem občanstva schůzi, na kterou pozvání byli zástupci
Okresní jednoty Hořicka číslo 49 br. Šťovíček a br. Brett, aby účastní byli zakládající schůzi našeho
sboru.
To jsou úryvky z úvodní strany kroniky
hasičského sboru v Třebověticích. A
nyní se podíváme na druhý konec
pomyslné časové přímky. Rok 2015 je
již 76. v historii našeho sboru. I když se
za ta léta mnoho změnilo heslo a cíl
sboru je stále stejný. I v dnešní době se
věnujeme pomoci našim spoluobčanům
při mimořádných událostech, požárech
a v dnešní době stále častěji při
přívalových deštích, větrných smrštích
a podobných zásazích. Jsme členy
výjezdové jednotky obce Cerekvice nad
Bystřicí, která má celkem 17 členů.
K zásahům používáme moderní
techniku, cisternový automobil K 25
LIAZ a dopravní automobil VW Crafter
s přívěsem. V každém vozidle je
umístěno další vybavení potřebné k provádění zásahů, hadice, armatury, dýchací přístroje, vysílačky, ale
také ochranné prostředky pro zasahující hasiče a mnoho dalších pomůcek.
Další činností našeho sboru je ta mimo zásahová. Soustřeďuje se na výchovu nové generace hasičů.
V našem sboru již dlouhá léta funguje kolektiv Mladých hasičů, tedy členů od 3 do 18 let, kterých je
v letošním roce 29. Jsme dlouholetým účastníkem celoroční soutěže Hra Plamen, která se věnuje výcviku
mládeže v hasičských dovednostech. Soutěžím se věnuje i dospělá část sboru. Okrskových a při úspěchu i
okresních kol se pravidelně účastní družstvo mužů a žen. Dále se zúčastňujeme pohárových soutěží
v okolních obcích, kde soutěžíme i s naší historickou technikou, kterou ve sboru také vlastníme.
V neposlední řadě se pak věnujeme přípravě kulturních vystoupení a zábav pro občany naší, ale i
okolních obcí, pomoci obci a našim spřízněným spolkům při jejich činnosti. Především pořádáme tradiční
Hasičský bál, Pouťovou a Posvícenskou zábavu, Rozsvěcení stromečku a pro děti také Čarodějnice,
Dětský den a Mikulášskou besídku.
Historie Sboru dobrovolných hasičů v Třebověticích je dlouhá, i když ne tak dlouhá jako nejstarší sbory
v České republice, ale pevně věříme, že s pomocí našich členů a dalších spoluobčanů budeme historii
našeho sboru dále rozšiřovat.
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mladí hasiči Třebovětice

Dne 20. 6. 2015 TJ Sokol Cerekvice
nad Bystřicí uspořádal dětský den.
I když počasí nebylo úplně příznivé,
tak se akce vydařila. Sportovních i
uměleckých soutěží se zúčastnilo
více než 70 dětí. Velké díky patří
sponzorům: WWW.LEDKA.NET a
obci Cerekvice za výrazný finanční
příspěvek i pomoc s údržbou okolí
hřiště.

DĚTSKÉ DNY
Dne 27. 6. pořádali hasiči v Třebověticích
tradiční Dětský den. V areálu hasičské
zbrojnice a na přilehlém hřišti bylo pro děti
připraveno mnoho soutěžních her s
námořnickou, hasičskou, ale i ostatní
tématikou. Také bylo k dispozici malování na
obličej,
tetovací
studio,
střelba
ze
vzduchovky a třeba i projížďka na koních.
Dětská snaha v soutěžích byla oceněna
výborným občerstvením a na závěr také
slosováním o pěkné ceny. Dětského dne se
zúčastnilo 55 dětí. Věříme, že se Dětský den
v Třebověticích líbil.
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