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Toto číslo bych ráda věnovala našim
seniorům, kteří občas s hrůzou sledují to vše,
co se kolem nich děje a velmi často se topí
v informačním oceánu pro ně zcela
nesrozumitelných pojmů.
Svět přestal být tím pevným bodem, na
kterém se dalo stavět. Pravidla, která platila,
a na které se dalo spolehnout, se zbortila jak
domeček z karet.
Svět se tak rychle mění a starý člověk už
nedokáže tyto změny vstřebávat a vyvíjet se
s dobou. Stáří žije více v minulosti a přijímá
vymoženosti této doby velmi pomalu
a mnohdy nerado.
Uvnitř čísla je několik dobře míněných rad,
kterými byste se měli řídit. Uvědomte si,
prosím, že křehkost stáří je velkou výzvou pro
mnohé bastardy, kteří právě na vás mohou
kdykoli zkusit jakýkoli svůj trik, jak lehce
přijít k vašim penězům. Buďte ve střehu!
Markéta Jehličková

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 11. března 2013
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 2/2013
Schválení roční závěrky
Rozšíření nájemní smlouvy
Různé
- Diskuze

Program může být ještě doplněn. Sledujte úřední desku.
Uzávěrka tohoto čísla: 18. února 2013
Informační zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
vydává Obecní úřad Třebichovice. MK ČR E 13890.
Připravily: M. Jehličková (mj), K. Pečená (kp)
Redakční rada: K. Pečená, J. Povondrová, L. Pečený
Úřední hodiny OÚ Třebichovice:
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Čt:
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pá: 7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pokladní hodiny (doba, kdy OÚ přijímá platby)
Po: 7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
St:
7.00 – 13.00
18.00 – 20.00
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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I N F O R M A C E
US N E S EN Í Z 1. VE Ř E JN É HO Z AS E D ÁN Í
Z O T Ř EB IC HO VI C E Z E DN E 11 . 2. 20 1 3
USNESENÍ č. 3/1VZ/2013:
ZO Třebichovice schvaluje předložený účetní odpisový plán na rok 2013.
Obec Třebichovice bude majetek odepisovat dle předloženého účetního
odpisového plánu čtvrtletně.
USNESENÍ č. 4/1VZ/2013:
ZO Třebichovice schvaluje cenu za stočné pro rok 2013 ve výši 36,67
Kč/m3.
ZO Třebichovice schvaluje dotaci stočného pro občany s trvalým
pobytem v obci ve výši 20 %. Celková částka stočného činí 1320
Kč/osobu/rok. Cena po poskytnuté dotaci za osobu trvale hlášenou v obci
činí 1056 Kč/osobu/rok, dotace obce činí 264 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 20 % bude poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají
vůči obci nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.
ZO Třebichovice schvaluje změnu termínů splatnosti stočného takto:
V OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV
O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU
ZA STOČNÉ se ve ČLÁNKU V. STOČNÉ mění bod 6 takto:
„6.
Způsob úhrady stočného.
Úhrada stočného bude prováděna formou čtyř záloh splatných vždy do
konce března, června, září a listopadu příslušného kalendářního roku v
hotovosti na obecním úřadě Třebichovice//Svinařov, nebo bezhotovostním
převodem na účet.
Celou výši stočného lze uhradit také jednorázově a to vždy do 31. 3.“
USNESENÍ č. 5/1VZ/2013:
ZO Třebichovice schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve
výši 143 880,00 Kč pro rok 2013. Úhrada členského příspěvku bude
provedena ve čtyřech platbách vždy nejpozději k 31. 3. 2013, k 30. 6.
2013, k 30. 9. 2013 a k 20. 12. 2013.
USNESENÍ č. 6/1VZ/2013:
ZO Třebichovice se rozhodlo souhlasit s účastí v dražbě nemovitostí, která
se koná dne 21. 2. 2013, soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský
úřad Plzeň-město (94 EX 448/08), a vydražit předmětné nemovitosti za
účelem realizace projektu rozšíření komunikace v obci Třebichovice, která
je plánována ve spolupráci se Středočeským krajem. Provedením všech
potřebných úkonů při předmětné dražbě pověřuje ZO Třebichovice
starostku obce.
ZO Třebichovice souhlasí s uhrazením jistoty ve výši 10 000 Kč na účet
Exekučního úřadu Plzeň-město v požadovaném termínu a následným
uhrazením ceny vydražených nemovitostí, pokud se Obec Třebichovice
stane jejich vydražitelem.
USNESENÍ č. 7/1VZ/2013:
ZO Třebichovice ukládá vypracování návrhu vůči katastrálnímu úřadu
(popř. návrhu na podání žaloby na určení vlastnického práva) o převod
nemovitých věcí dle zák. č. 173/2012 Sb., do vlastnictví obce. Termín
18. 3. 2013.
USNESENÍ č. 8/1VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY O
UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE A SOUHLASU SE ZŘÍZENÍM STAVBY se společností
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, zastoupenou na základě plných mocí Mgr. Petrem Píškem,
LL.M.Eur. a Markétou Kaňkovou jako oprávněnými zástupci společnosti.
Věcné břemeno se týká STL plynovodní přípojky v délce 34 m uložené
pod částí komunikace na pozemku p.č. 813/1, zapsaného na LV č. 10001
pro kú. Třebichovice 770001, obec Třebichovice, u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno. Jednorázová úhrada
za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 500 Kč.
USNESENÍ č. 9/1VZ/2013:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením č. 1/2013.
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Na prvním letošním veřejném zasedání byla schválena
výše stočného, která pro rok 2013 činí 36,67 Kč.
Znamená to, že pokud máte trvalé bydliště v obci a
nemáte žádné dluhy vůči obci, nebo svazku, budete platit
částku 1056 Kč za osobu a rok, neboť obec poskytuje
svým občanům 20% slevu.
Ostatní občané bez trvalého pobytu nebo ti, kteří neplatí
včas své závazky, uhradí částku 1320 Kč za osobu a rok.
Byla upravena splatnost zálohových plateb. První
zálohová platba bude splatná do 31. 3. 2013. Během
měsíce března obdržíte od Svazku obcí TSH fakturu.
Úhradu bude možné provést v hotovosti na obecním úřadě
ve stanoveném čase (18., 20., 25., 27. 3. tedy vždy
v pondělí nebo ve středu s tím, že pouze 1x v týdnu bude
možné provádět platbu i v čase od 18 do 20 hodin –
upřesníme v příštím čísle TM), nebo bezhotovostním
převodem na účet svazku (číslo účtu uvedeno na faktuře).
Při projednávání tohoto bodu bylo ze strany přítomných
občanů vzneseno podezření na neoprávněný svod
dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace. My
všichni, kteří umíme číst a chápeme smysl přečteného
textu, víme, že něco takového odporuje kanalizačnímu
řádu a za jeho porušení může být účtována sankce ve výši
20 000 Kč za každý zjištěný případ a následně vymáhána
způsobená škoda, která bude vyčíslena dle platných
právních předpisů.
Srážkové a spodní vody není dovoleno vypouštět do
kanalizace. Tyto musí být svedeny do dešťové
kanalizace, popř. likvidovány na pozemcích vlastníků
budov.
Přesto jsou mezi námi tací, kteří nejenže nepochopili,
že konají proti předpisům, ale díky jejich hlouposti se
prodražuje nám všem ostatním stočné, protože se
zbytečně přečišťuje dešťová voda.
Jako důkaz lze považovat tu skutečnost, že v době dešťů
se zvyšuje množství nátoku na ČOV.
Jednou z metod, jak zjistit, zda je či není napojena
dešťová voda, je tzv. kouřová zkouška. Touto metodou
zjistíme, které nemovitosti jsou neoprávněně napojeny
dešťovými svody do kanalizace.
Do příštího zasedání budeme znát cenu této služby a
následně rozhodneme, kdy a za jakých podmínek provede
obec kontrolu napojení nemovitostí na kanalizaci.
Dále bylo diskutováno o problematice pohledávek, o
jejich „nedobytnosti“ a o možnosti pohledávky prodat
firmám, které se jejich odkupem zabývají. Pokud se
svazek takto rozhodne, bude to pro dlužníky znamenat
velké nepříjemnosti, neboť vymáhání pohledávek na
profesionální úrovni probíhá velmi důrazně a je ve velké
většině také úspěšné… Pro svazek znamená každá
pohledávka značné administrativní zatížení, které se
logicky odrazí opět v ceně stočného. Výše dluhů za stočné
za rok 2012 činí 69 151 Kč.
Závěrem jsme od očitého svědka přepadení, které se
stalo ve čtvrtek 7. 2. 2013 v odpoledních hodinách,
vyslechli popis celé události s tím, že bylo rozhodnuto
věnovat tomuto tématu více prostoru na stránkách
zpravodaje.
M. Jehličková
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PODVODY NA SENIORECH
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Často se stávají
oběťmi podvodníků a zlodějů, kteří v nich vidí vzhledem k jejich věku a tělesné kondici velmi snadnou oběť.
Pachatelé se na seniorech dopouštějí zejména krádeží, podvodných jednání a v neposlední řadě také loupežných přepadení.
Podvodníci se dokáží pod různými záminkami vetřít až do bytu, a pak využít vhodného okamžiku a okrást je i o celoživotní
úspory. Navíc vystupují často velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si dokáží získat důvěru staršího člověka.

K nepříjemnému přepadení došlo nedávno také u nás, kdy za bílého dne byla intervenována jedna
občanka důchodového věku. Dva mladíci tmavší pleti se pod záminkou vrácení peněz – jakéhosi
přeplatku za energie – vetřeli do její domácnosti a během dvou minut ji připravili o vkladní knížku a
hotovost. Aby odvedli pozornost své oběti, použili trik s pětitisícovkou v ruce a požadovali drobné
na vrácení…
Podivnou návštěvu zaregistroval soused, který okamžitě zavolal policii. Pachatelé ale měli v záloze
komplice, který ve starším fialovém Peugeotu oba výtečníky fofrem odvezl dříve, než policie stačila
dorazit. Svědek ale stačil zaznamenat SPZ vozidla.
Tři mládenci ve fialovém starším zaparkovaném autě značky Peugeot byli viděni v ulici před bytovkami právě v inkriminované
odpoledne, kdy k přepadení došlo. S velkou pravděpodobností můžeme usuzovat, že hoši šli najisto. Někdo jim musel dát tip, že tato
část obce (ulice za obecním úřadem) je klidnější a bydlí zde řada přes den osamocených seniorů… Společným rysem pachatelů nebyla
jen tmavá pleť, ale také kšiltovka naražená pěkně do čela, aby byla snížena jejich případná identifikace. Jednoho z nich odlišovala
tělesná konstituce – byl značně otylý.
Jakékoli informace shromažďujeme pro policie na obecním úřadě. Nebojte se, prosím, cokoli podezřelého hlásit, Vaše jméno nemusí
být použito, pokud nebude chtít. Po uzavření případu se pokusíme informovat o výsledku vyšetřování.
Nástrahy zlodějů, podvodníků a deklasovaných osob na nás ale číhají na každém kroku. Každý se může stát obětí, přestože si právě
teď říkáte, to se mně nemůže stát. Kéž byste měli pravdu.
Následující řádky obsahují několik dobrých rad, jejichž přečtení Vám zabere jen pár minut. Věnujte jim, prosím, pozornost, protože,
když víte, co vás může ohrozit, máte větší šanci se bránit.
JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM

• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou

• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo

• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte

•
•
•

•
•
•
•

•

kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik
skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky
nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na
zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na
boku nebo na břiše.
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police
a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte
s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně
u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává
zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční
zavazadlo pořád pod kontrolou.
Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující
a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte
pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání
z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na
ulici vybírejte peníze za asistence někoho, koho znáte
a důvěřujete mu.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo
cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné
zálohy podomním prodejcům.
JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ

• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným
místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.

• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od
ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout
a ukrást.

cenu. Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
tam s někým neznámým.

• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby

•
•
•

•
•

vypadali důvěryhodně. Ochota pomocníka může být jen
záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás
okradl třeba i za použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co
nejrychleji dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více
lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho
nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem a přispěchat na
pomoc.
V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej
(deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce
či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami
tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho
osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné
dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních
hodinách.
V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže
k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu
odradit nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič
rychleji pomůže.
JAK SE VYHNOUT PODVODU

• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali
k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud
z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás
okrást.
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte
do svého bytu.
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• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře

•

•
•
•
•

•

si návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře
bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.
Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet
plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo
ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se
pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností
trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí.
Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí
odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
Udržujte dobré vztahy se sousedy. Napište si jejich telefonní
čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte
viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat
pomoc.
Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků,
natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k
převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí
peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.
Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte
s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných
osob. Většina institucí a nevládních organizací, která
poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní
poradnu.
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JAK ZABEZPEČIT MAJETEK

• Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte

•

•
•

•
•

domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo
na krátký nákup. Pootevřená okna nebo větrací okénka jsou
pro zloděje velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové
dveře v noci zamykejte, i když jste doma.
Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo
různých mechanických zábranných prostředků jako jsou např.
bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka, vrchní
přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka
dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.
Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika
nabízí také využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří.
Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu
nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte
přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále
přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt
kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle
nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi
apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste doma.
Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít
vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto
informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s
pojišťovnami při likvidaci pojistné události.

Zdroj: web PČR

Vynalézavost podvodníků nezná mezí, proto buďte
maximálně obezřetní zejména při tom,
koho si pustíte do své domácnosti.
V minulém týdnu se po obci pohybovali jacísi snad seriózně vypadající
pánové a v jejich řeči, kterou na vás vychrlili, zaznělo slovo optimalizace.
S největší pravděpodobností se jedná o další vlnu obchodníků s deštěm.
Nebude to poprvé ani naposled, kdy nám budou nabízet nového, lepšího,
levnějšího, krásnějšího, chytřejšího, ekologičtějšího, ... dodavatele energií
(plynu a elektřiny). Nutí nás ukázat naše poslední vyúčtování a po bleskovém
přepočtu již mávají novou smlouvou s tím lepším a levnějším dodavatelem.
Svoji nabídku mohou okořenit řadou příchutí typu, že vám někdo vrátí nějaké
peníze, když to podepíšete teď hned… NIC NEPODEPISOVAT, DOKUD
NEBUDETE MÍT DOSTATEK ČASU NA PROSTUDOVÁNÍ CELÉHO
TEXTU. V mnohých smlouvách je plno odkazů na další obchodní
podmínky, kterým je třeba věnovat velkou pozornost. Občas jsou k mání
pouze na internetu a podpisem hlavního smluvního dokumentu souhlasíte
i s ostatními podmínkami, které jste ale třeba nikdy neviděli.
Nabídka prodejců energií je skutečně pestrá, a pokud uvažujete o změně
dodavatele, věnujte výběru více času, abyste nepřebrali. Pamatujte si, že
žádná sleva není zadarmo. V žádném případě se ale nenechte utáhnout na
vařené nudli nějakými podomními prodejci planých slibů.
Pokud si všimnete, že se po obci pohybuje podezřelá osoba,
či osoby, máte jakékoli podezření, že se zde děje něco podezřelého,
opakovaně vidíte, jak zde někdo mapuje terén, atd. neváhejte
a přivolejte Policii ČR – 158, nebo lépe využijte přímé číslo na státní
Policii ČR ve Slaném – 974 873 811. Odtud k nám vyjíždí hlídka.

J S T E - L I

S V Ě D K E M

P Ř E P AD E N Í

Č I

J I N É H O

N ÁS I L Í :

•

nebuďte lhostejní a pomozte poškozenému, je-li to ve vašich silách;

•

v případě, že tak neučinila oběť, volejte policii (tísňová linka 158);

•

všímejte si všech detailů, abyste později mohli uvést všechny informace, které by mohly pomoci při vyšetřování;

•

pokuste se situaci vyfotografovat alespoň mobilním telefonem;

•

spolupracujte s policií, svědek je velmi důležitá osoba.

mj
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Naučte se říkat NE
NE předváděcím akcím

ÚNOR

2013

BIOPLYNOVÁ STANICE TĚHUL
STAVEBNÍ POVOLENÍ VYDÁNO!

Informace o tom, co jsou předváděcí akce, a proč je lépe se jim vyhnout,
se v médiích objevují stále častěji. Je ovšem zřejmé, že to nestačí. Realitou
zůstává narůstající počet stížností podvedených seniorů.
Organizátoři vyvíjejí stále promyšlenější praktiky, jak dosáhnout svého
cíle. Ten přitom zůstává stejný: prodat předražené a často nekvalitní
zboží.
Nejlepší rada je podobným akcím se vyhýbat.
NE prodejcům v obchodních centrech
„Krásný den, pojďte se na chvíli posadit, namasírovat, popovídat si…“
Tak na tohle senioři také slyší. Prodejci menšího i většího zboží zaplavují
obchodní centra a dělají si svou předváděcí akci přímo na místě. A obvykle
vám nakonec vnutí věc, kterou ani nepředvádějí. Třeba doplňky stravy,
samozřejmě s dárečkem, který ve výsledné ceně přeplatíte desetkrát.
Ne nevyžádaným zásilkám
Mince, knihy, série obrázků zvířat a rostlin a jiné sběratelské předměty
často chodí lidem domů, aniž by si je objednali. S věcmi ale přijde i faktura
a lidé z obavy před soudy raději zaplatí. To ale dělat nemusíte! Vedoucí
právní poradny dTest Lukáš Zelený doporučuje: „Pokud si spotřebitelé
danou zásilku neobjednali a nemají o ni zájem, rozhodně by ji neměli
platit. Nejsou dokonce povinni zboží dodavateli vrátit ani jej na to
upozorňovat. Jedná se o právní úpravu plnění bez objednávky, která
vychází z občanského zákoníku.“
NE podomním podvodníkům
Nabízejí zázračné zlevnění energií a služeb nebo se schovají za novou
fakturační adresu, kterou vám jen ochotně přišli nahlásit. Nikdo vám na sto
procent nezajistí, že výroba energií nepodraží a dodavatel nebude muset
ceny razantně zvednout.
► Vždy požadujte, aby se prokázali průkazem nebo alespoň vizitkou.
► Nedávejte jim do ruky své faktury od stávajícího dodavatele
plynu, elektřiny nebo od současného tel. operátora. Jsou na nich
vaše osobní údaje!
► Vezměte si letáky, porovnejte nabídky a až poté kontaktujte zástupce
firmy.
► Nenechte se zlákat tím, že pokud podepíšete ihned, dostanete
ještě slevu.
► Přečtěte si podmínky nové smlouvy a hlavně položku o možnosti
odstoupení od ní.
NE falešným řemeslníkům
Zazvoní u dveří a tvrdí, že přišli kvůli odstávce vody, vrátit přeplatek za
plyn nebo elektřinu. Zmatený důchodce buď začne rychle napouštět vodu,
nebo pustí podvodníka do bytu, který jej v nestřežené chvíli sprostě
okrade.
► Nepouštějte do bytu nikoho, kdo se nemůže prokázat průkazem
zaměstnance. Musí mít originální průkaz s číslem, které lze
ověřit na zákaznické lince dodavatele. Zaměstnanci vašich
dodavatelů energií nikdy nevyžadují hotovost, veškeré práce se
dnes hradí přes faktury nebo převodem na účet.
NE falešným kominíkům
Falešní kominíci přesvědčují důvěřivce, že potřebují dodatečnou kontrolu
komína nebo že jejich revizní zpráva je neplatná a musí se udělat nová.
Často ani nemají kominický mundúr a potřebné nástroje. Ani je
nepotřebují, protože ve skutečnosti nedělají vůbec nic. Jen zkasírují peníze.
NE falešným příbuzným
V poslední době se stal hitem mezi podvodníky telefonát seniorovi, ve
kterém se mu volající představí jako jeho vnuk, který rychle potřebuje
peníze a pro hotovost si musí z nedostatku času poslat kamaráda. Starý
člověk, který má potíže se sluchem, nedokáže v telefonu rozeznat, kdo
volá, a naléhavé prosbě uvěří.
►
Rozhodně nepůjčujte peníze nikomu, koho důvěrně neznáte.
Zavolejte svému opravdovému vnukovi/vnučce a informaci si u
nich ověřte.
mj

Kontroverzní
záměr
vybudovat
ve
Slaném-Těhuli
bioplynovou stanici, kterou chce investor postavit v areálu
výrobny vajec Ovus, je trnem v oku mnoha obyvatelům nejen
z okolní zástavby. Také občané naší obce podpořili svými
podpisy petici proti její výstavbě, zastupitelům města Slaný,
kteří měli o výstavbě spolurozhodovat, jsme vloni odeslali
výzvu, aby při svém rozhodování měli na zřeteli nezájem
obyvatel o výstavbu zařízení podobného typu.
Přes veškerý odpor z řad občanů bylo před nedávnem
vydáno investorům stavební povolení.
Svůj podíl na jeho vydání má pan starosta Slaného Ivo Rubík,
který bez souhlasu zastupitelů podepsal za město Slaný
souhlasné stanovisko, že město Slaný nemá námitky ke
stavbě.
27. června a 26. září loňského roku se konala veřejná zasedání
slánských zastupitelů, kde zaznělo jasné NE k její výstavbě.
I po druhém NE pan starosta svůj podpis na důležitém
dokumentu ponechal… a stavební řízení mohlo běžet a bylo
dovršeno vydáním stavebního povolení.
Celým případem se proto začalo v prosinci 2012 zabývat
i ministerstvo vnitra. Stěžovatelé – obyvatelé lokality SlanýTěhul dostali nyní odpověď, že starosta pochybil a bez
souhlasu rady města důležitý dokument sám podepsat neměl.
V třístránkovém dopisu z ministerstva mimo jiné stojí:
„… Lze tedy konstatovat, že stavební úřad má sice
k dispozici souhlasné stanovisko starosty města, toto však
nelze považovat za stanovisko města Slaný, jakožto účastníka
územního a stavebního řízení, neboť o jeho vydání
nerozhodl orgán města k tomu příslušný.
K řešení celé záležitosti proto doporučujeme obrátit se na
příslušný stavební úřad, jemu nadřízený orgán, kterým je
Krajský úřad Středočeského kraje, případně Ministerstvo pro
místní rozvoj, které je ústředním orgánem státní správy ve
věcech územního plánování a stavebního řádu," napsala
ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra České republiky Marie Kostruhová.
Starosta Rubík s názorem ministerstva sice nesouhlasí,
nicméně vydal písemné prohlášení, že svůj podpis na
základě nesouhlasného usnesení zastupitelstva města ze dne
27. června a 26. září loňského roku a stanoviska ministerstva
vnitra na zmíněném dokumentu ruší.
Zda bude mít tato skutečnost vliv na již vydané stavební
povolení pro budování bioplynové stanice na Těhuli,
rozhodnou následně úředníci.
Zdroj: internet, Kladenský deník
Za přečtení stojí také:
http://www.slanske-noviny.cz/clanek/bioplynova-stanice-ve-slanem
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ÚNOROVÉ POZVÁNKY

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 23. února 2013 od 14 do 16 hodin
Jako vždy se těšíme na všechny „naše“ děti a jejich
originální masky.

MAŠKARNÍ REJ
sobota 23. února 2013 od 20 hodin
Na sále místního pohostinství zahraje kapela IKAROS.
V průběhu večera vyhodnocení masek. Bohatá tombola.
Vstupné 80 Kč.

BŘEZNOVÉ POZVÁNKY

ÚNOR

STALO

2013

SE

BURZA
Stalo ve dnech 2. a 3. února byla uspořádána další burza. Tentokráte byla
společnou spoluprácí OÚ a Třebivadla. Celkový výtěžek, který činil 990 Kč,
byl rozdělen mezi oba zúčastněné subjekty. Vzhledem k tomu, že na minulé
burze OÚ získal 1140 Kč, bude celková částka tj. 1635 Kč věnována na
dětský karneval pořádaný OÚ.
V návaznosti na výše uvedenou informaci se chci všem omluvit za svůj
překlep v datu pořádání dětského karnevalu, který se koná v sobotu
23. 2. 2013. Děkuji všem za pochopení.

PŘÍPADOVSKÁ LÓRA
V sobotu 19. ledna se u nás konal 10 novoroční turnaj v Lóře. Ono by se
zdálo, že se nás sešlo málo, protože tento rok se zúčastnilo pouze 9 týmů.
Jenže my to hráli v hospodě a panečku, to bylo narváno. Všem děkujeme za
účast a pevně věříme, že jste se dobře bavili. Také bychom se měli možná
omluvit za drobné závěrečné nedostatky.
Katka Pečená

Únor
Únor, latinsky Februarius, byl zasvěcen v Římské říši Bohu
podzemní říše Februovi,…
Ne nadarmo, jaro v kořenech je již v plném proudu, v kořenech
v únoru probíhají procesy silné aktivace… I míza v kmenech
začíná zvýšeným pod tlakem silně stoupat vzhůru…
Zahrádkáři připravují pařeniště a doma mají spoustu práce se
sazenicemi zeleniny.
Sníh není proti nám, naopak, čím více ho v únoru, tím lépe „únor
bílý, pole sílí“.
Martin Antušák
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Výherci minulého kola soutěže jsou: Ellenka a Ondra Divokých (6 let)
a Kristýnka Kalušová (7 let). Výhry si můžete vyzvednout jako vždy do konce
měsíce u pí Dáši Jakešové v místní samoobsluze COOP.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ODSTŘIHNI, VYPLŇ A ODEVZDEJ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
(únor 2013)
ZADÁNÍ:

MDŽ
9. března 2013 od 13 hodin
MÍSTNÍ DEN ŽEN V ŠENKU.
Čekáme Vás ženy ze všech našich rodin.
Šenk našeho pohostinství, zábavu zas skvělou jistí.
Třetí ročník letos chystáme a chlapy doma necháme.
Občerstvení doneste si, s kamarádkou poseďte si.
Hudba jistě zase bude, slyšet jako vždycky kolem všude.

JARNÍ PLES
OÚ TŘEBICHOVICE
23. března 2013 od 20 hodin
10. ročník

Nezčervená, ne a ne, vždy zelený zůstane.
Dětem mnohdy nechutná, ale silák rád ho má.
Pepek velký námořník, sní ho v jeden okamžik.
Velkou silou potom vládne,
problémy pak všechny zvládne.
Protlak, nebo listový, to – ti možná napoví.

ODPOVĚĎ:

Jméno:

...........................................
...........................................

Věk:

........................

