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► DO ZASTUPITELSTVA OBCE
TŘEBICHO VICE
► DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
Starostka obce Třebichovice v souladu s ust. § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb., o volbách
do Senátu Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

OZNAMUJE
Volby do Zastupitelstva obce Třebichovice a volby
do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

• v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a
• v sobotu dne 11. října 2014 od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
volební místnost v budově Obecního úřadu
v Třebichovicích, Třebichovice čp. 89.
Volby do zastupitelstva obce: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení pobytu.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost
voliče vydá okrsková volební komise za chybějící
nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční:

• v pátek dne 17. října 2014 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a
• v sobotu dne 18. října 2014 od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do senátu volič
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve
dnech voleb.

Komunální volby
Ve správním obvodě Kladno byla v celkem 8 obcích,
Třebichovice nevyjímaje, podána jen jedna kandidátní
listina, ve 2 obcích využili kandidáti možnosti zaregistrovat
samostatné kandidátní listiny (co osoba, to kandidátka).
Což znamená, že v 10 obcích Kladenska jsou výsledky
komunálních voleb celkem jasné...
Volební souboj ale proběhne v okolních obcích, jako je
Libušín či Svinařov, kde jsou registrovány 3 volební
formace, ve Vinařicích dokonce 4 uskupení. Občané
Pcher mají na výběr ze dvou kandidátek.
Obec Hrdlív, která správním obvodem patří pod Slaný, má
zaregistrovánu také jen jednu kandidátní listinu.
Seznam kandidátů pro obec Třebichovice
číslo

příjmení, jméno, tituly

Věk

1

JEHLIČKOVÁ Markéta

49

2

PEČENÝ Luboš

52

3

KALUŠOVÁ Marie, Mgr.

40

4

FUKA Martin

45

5

HANUŠOVÁ Marie

70

6

MATĚJOVSKÁ Renata, Bc.

47

7

HOFMANOVÁ Věra

67

strana

nezávislí kandidáti
„Společnou cestou“

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB

Senátní volby
Pro volební obvod č. 30 Kladno je od 26. 3. 2011
do 25. 10. 2014 senátorem Mgr. Jiří Dienstbier (ČSSD).
Seznam kandidátů na senátora
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

strana

1

KASAL Karel

64

SD-SN

2

CARVAN Rudolf Bc.

58

KSČM

3

LANDA Jiří MUDr.

58

ANO 2011

4

CHALOUPKA Otto

53

Republika

5

HAUSMANN Josef RNDr. CSc.

60

ND

6

KOHOUTOVÁ Lenka

46

ODS

7

VOJTOVÁ Michaela Ing.

46

TOP+STAN

8

STEHLÍK Radek MgA.

41

ANEO

9

ŠRÁMKOVÁ Jana Mgr.

63

KAN

10

DIENSTBIER Jiří Mgr.

45

ČSSD

Bližší info také
na stránkách Českého statistického úřadu
http://www.volby.cz
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M AL É OH LÉDNUT Í
Pročítám si v počítači starý dokument, který nese
název „volební program“. Psala jsem ho před čtyřmi
roky, když jsem učinila rozhodnutí vstoupit do
komunální politiky.
Pojďme se spolu ohlédnout za těmi čtyřmi léty
a schválně – jak se naplnily naše sliby, jaké cíle jsme
tehdy sledovali...

1.

INFORMOVANOST
JE VAŠÍM PRÁVEM

2010: Našim prvořadým cílem je vytvoření informačního
systému dostupného pro všechny obyvatele s důrazem na
zpětnou vazbu mezi občanem a zastupiteli obce. Tedy
něco, co v současnosti naprosto postrádáme.
Poskytování pravdivých a komplexních informací
o činnosti a dění na OÚ v dostatečném předstihu
prostřednictvím měsíčníku, internetových stránek obce,
popř. zasíláním elektronických či SMS zpráv, přičemž
listinná podoba čtivých a srozumitelných informací
občanům, s přihlédnutím k počtu seniorů u nás, je v této
oblasti prioritou číslo 1.
2014: Tak co myslíte? Podařilo se tento úkol naplnit?
Měsíčník píši poctivě, informace v něm myslím
dostatečně odrážejí veškerou naší činnost, občas se
v něm objeví i něco navíc, co vás třeba i pobouří, ale
to je právě ta zpětná vazba, která hraje svoji úlohu
a je tím správným pojítkem mezi námi. O oblíbenosti
měsíčníku svědčí výše jeho nákladu, který byl
navýšen, neboť je o něj zájem i mimo obec. A je také
k mání na webu obce v elektronické podobě.
Internetové stránky jsem se snažila trochu
zmodernizovat, najdete zde aktuální informace a vše
potřebné, včetně stránek Svazku obcí TSH. V obci
existuje systém rozesílání SMS zpráv, do kterého se
můžete registrovat a ZDARMA získávat zprávy.

2.

DOTAČNÍ POLITIKA

2010: Možná víte, že existuje možnost, kdy
prostřednictvím řady operačních programů lze vytěžit ze
strukturálních fondů EU do roku 2013 finance na rozvoj
obce. Tudíž je naším dalším cílem sledovat jednotlivé
výzvy a pokusit se, bude-li to v našich (zejména
finančních) možnostech, něco málo pro obec vyzískat.
Vzhledem k tomu, že obec jako příjemce takové dotace se
musí finančně na projektu také podílet, je otázkou, zda na
to obec vůbec bude mít dostatek prostředků. To je věc,
kterou v tento okamžik nevíme, ale nepokusit se o získání
nemalých prostředků ze státního systému přerozdělování,
by byl hřích, který by občan svým zastupitelům neměl
tolerovat.
2014: Když jsem tehdy psala výše uvedené řádky,
trochu mě brněly prsty, protože čerpání dotací je
velmi složitý a zdlouhavý proces. Ověřila jsem si to na
vlastní kůži v praxi, když jsem tvořila žádosti
o dotace. Ukázalo se, že bez existence strategického
plánu máme jen velmi malé možnosti cokoli vyzískat.
(I vytvoření strategie obce bylo našim cílem, viz dále).

Prvním úspěšným projektem byla revitalizace
knihovny a opatření počítačů s přístupem na internet.
Dále se podařilo získat nemalé finance na
rekonstrukci kapličky v Sakách a na pořízení
autobusových čekáren, nedávno jsme získali dotaci na
rekonstrukci božích muk. Obec chystá projekt na
revitalizaci parku, kde bychom měli zkusit čerpat
dotace, rádi bychom zateplili obecní vilu, kde chceme
také využít něco málo z nabízených peněz, ale
především bude třeba finance na projekt Průtah
Třebichovice, který bude zcela prioritním projektem
následujících 4 let.

3.
KDYŽ NĚKDE
„CHCÍPNUL PES“
2010: Nějak tak bychom mohli popsat náš společenský
život v posledních letech. Světlou výjimkou je ochotnický
spolek Třebivadlo, ale aktivita jeho členů chcíplého psa
nevzkřísí. Pro formování mezilidských vztahů je nezbytné
vytvářet prostor, ve kterém si každý z vás najde to, co je
právě jemu po chuti. Takový prostor – plný rozličných
aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel – bychom
rádi spolu s vámi vytvářeli.
2014: Konzumní způsob života, který pohltil velkou
část naší společnosti, se v posledních několika letech
promítá i do života komunitního. Nicméně se v naší
obci stále vyskytují lidé, kteří jsou celkem aktivní
a jejich činnost tu a tam strhne i vás ostatní. A právě
díky jim se můžeme setkávat na společenských
akcích, které jsou přes veškerá protivenství mnohdy
velmi vydařené. Příkladem jsou motorkářské
slavnosti, akce Třebivadla, zejména tolik oblíbené
burzy, letos jsme mohli díky několika nadšencům
oslavit po dlouhé době čarodějnice, slavíme den dětí,
máme krásnou akci spojenou s příchodem adventu,
pokusili jsme se oživit velikonoční atmosféru, apod.
Já věřím, že ve Vás dřímá ale mnohem větší potenciál
a že bychom spolu mohli rozjet další aktivity, zapojit
do komunitního života více občanů. Velkou mezeru
vidím zejména v akcích pro děti, protože právě
s touto věkovou skupinou je třeba pracovat nejvíce.
Neuškodilo by nám všem více sportu, pohybu, aktivit
vedoucích ke zdravému životnímu stylu. A vy určitě
máte plno dalších nápadů a sami víte nejlépe, co
všechno byste měli chuť dělat. Prostor i finance vám
nabízí vaše obec, stačí tuto možnost využít a přijít
s nápadem a pomoci s jeho realizací. Vyzývám hlavně
rodiče dětí, kteří by rádi vrátili na sál Mikulášskou
nadílku. Bez vaší podpory a pomoci to půjde jen
těžko...

4.

ZAPOMENUTÝ SVĚT
– OSADA SAKY

2010:V pravomoci OZ je zřizování osadních výborů.
Z řad obyvatel části obce, pro kterou je osadní výbor
zřízen, ustanoví OZ skupinu nejméně 3 osob, včetně
předsedy. Takový osadní výbor prosazuje zájmy obyvatel
příslušné části obce. Stálých obyvatel v osadě Saky je
nemnoho, ale předpokládáme, že i oni mají zájem na
určité kvalitě života v místech, kde žijí a jejich názor by
měl být OZ minimálně vyslyšen, než učiní jakékoli
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rozhodnutí, které se bezprostředně dotýká obyvatel této
části obce.
2014: Zdravím tímto všechny obyvatele osady Saky,
se kterými se mi podařilo navázat bližší kontakt
zejména díky řešení několika problémů, které se zde
v minulosti objevily a také díky rekonstrukci
kapličky. Máme ve strategickém plánu úpravu návsi
a záměr umístit na ni boží muka. Chtělo by to něco
udělat s kontejnery, možná by sačtí chtěli někam
umístit třeba lavičku, třeba odpadkový koš, třeba by
rádi uspořádali u kapličky koncert, protože někteří
z nich jsou nadáni múzou, není-liž pravda? Osadní
výbor zakládat nemusí, protože jejich názory,
připomínky a žádosti řešíme i bez toho. Doufám, že za
poslední 4 roky již nikdo z vás není přesvědčen o tom,
že na Saky se ve Třebichovicích kašle...

5.

STRATEGICKÝ PLÁN

2010: Rádi bychom – spolu s Vámi – vytvořili
v budoucnu strategický rozvojový dokument „Místní
program obnovy našeho venkova“, jakýsi dlouhodobý
výhled pro naši obec, který by mapoval naše společné
cíle v jednotlivých oblastech...
2014: Strategický plán se podařilo schválit v prosinci
2012. Ke stažení je na webových stránkách obce,
v listinné formě pak v sídle OÚ. Obsahuje mimo jiné
seznam rozvojových a investiční projektů, z nichž již
celá řada projektů je hotova, popř. rozpracována.
Není zde prostor všechny popisovat, ale u toho
stěžejního bych se ráda zastavila. Jmenuje se II/118
TŘEBICHOVICE, PRŮTAH. Celý projekt je
postaven na demolici dvou objektů v centru obce,
z nichž jeden obec téměř 4 roky získávala postupně
v dražbách, druhý objekt (po panu Stehnovi) bychom
měli získat od ČR. V tomto prostoru dojde k přeložce
komunikace II/118 tak, aby zde vznikly chodníky.
Celý průtah silnice obcí bude rekonstruován a spolu
s tím budeme dělat chodníky! Budeme-li dělat
chodníky, musíme řešit také elektro, zejména veřejné
osvětlení, historickou dešťovou kanalizaci, popř.
retenční nádrž, apod. Bude to velmi nákladná akce,
která se bude řešit pro svou velikost s největší
pravděpodobností po etapách. Píši to zejména pro ty
z vás, kteří láteříte, že obec nic nedělá, že stále nejsou
chodníky...

6.

OSTATNÍ SLIBY

Podařilo se aktualizovat územní plán, probíhá změna
č. 2, která by měla být záhy dovršena. Máme nový
obecní rozhlas, je bezdrátový a vysílá i v Sakách,
částečně se daří ve spolupráci s obecní policií
odstraňovat auta z míst určených pro pěší, tedy
z chodníků, ale přesto je tu stále pár ignorantů, kteří na
chodníku parkují dál. Došlo k modernizaci místní

knihovny zejména v rozsahu poskytovaných služeb,
propagujeme obec v rámci Středočeského kraje,
snažíme se o spolupráci s okolními obcemi, byla
zahájena jednání vedoucí k napojení se na stávající
turistické trasy na Vinařské horce, zapracování
Třebichovické olšinky do turistické trasy, máme svůj
obecní symbol, ...
Za velký úspěch považuji založení Svazku obcí TSH,
díky kterému provozujeme kanalizaci a ČOV. Možná si
někteří z vás vzpomenou na situaci před 4mi roky, kdy
tehdejší zastupitelstvo chtělo vložit nově vybudovanou
kanalizaci a ČOV do majetku akciové společnosti VKM.
Jednalo se o majetek v pořizovací hodnotě více jak 90
milionů korun. Tři obce se na výstavbu složily, částečně
z vlastních zdrojů, částečně z dotačních zdrojů, ale
především se na 10 let zadlužily, neboť musely čerpat
nemalé bankovní úvěry. Neoblomný postoj zastupitelů
byl příčinou, proč se zde zformovala skupina nezávislých
kandidátů, která pod názvem Společnou cestou získala
ve volbách díky Vaší podpoře 4 mandáty. To bylo v roce
2010.
Dnes, v roce 2014, se sedm nezávislých kandidátů
sdružilo do volebního uskupení, které se pod shodným
názvem Společnou cestou bude ucházet v podzimních
volbách o vaši přízeň. Jiná volební možnost zde není.
Jsme jedinou volební formací, která se registrovala.
Nezájem lidí o komunální politiku mě osobně velmi mrzí
a tak trochu mu nerozumím. Nemělo by nám přece být
jedno, co se kolem nás děje. Anebo je tu druhá možnost.
Třeba jste s námi tak moc spokojení, že nemáte výhrady
a doma jen tiše kývete a chválíte si, jak dobře to
děláme...
My budeme pokračovat v nastavené strategii, pokusíme
se pro vás, pro občany, vyzískat co nejvíce. Když nám
ale pomůžete, společně toho dokážeme víc. Uvítáme
každý váš podnět, nápad i pomoc.

ZÁVĚREM
Než otočím hlavu zpět k zářným zítřkům, ráda bych
poděkovala našim zastupitelům za jejich účast na veřejné
správě naší obce v uplynulých 4 letech.
Bylo mi ctí a potěšením s nimi spolupracovat, protože
vždy hájili dobrou věc a drželi pohromadě. A já si tohoto
jejich postoje nesmírně vážím a děkuji za něj, protože ne
všude je tomu tak. Leckde probíhá hloupý vnitřní boj
o moc, o prosazování vlastních zájmů a takové tahanice
nikdy nejsou přínosem pro obec. Protože jsme se
nehádali a táhli za jeden provaz, podařilo se mnohé.
Vstřícná atmosféra nechť nás neopouští ani v letech
následujících. Chtělo by se říci „a k tomu nám
dopomáhej Bůh“, ale ono je to všechno jen a jen na nás.
Markéta Jehličková
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VOLÍME DO SENÁTU
Senátorský post v Kladně bude obhajovat
současný senátor Jiří Dienstbier (ČSSD),
ČSSD), který
je zároveň ministrem pro lidská práva. Dalšími
kandidáty jsou například
íklad policista Rudolf
Carvan (KSČM),
M), bývalá poslankyně Lenka
Kohoutová (ODS) a ekonomka a někdejší
n
náměstkyně ministra kultury Michaela Vojtová
(TOP 09). Do Senátu bude v Kladněě kandidovat
také například středoškolská
edoškolská profesorka Jana
Šrámková (Klub angažovaných nestraníků).
nestraník
Hnutí ANO 2011 bude na Kladensku zastupovat
lékař Jiří Landa,, strana Republika vyslala do
boje podnikatele a politika Otto Chaloupku.
Chaloupku
Výtvarník Radek Stehlík se uchází o senátorské
křeslo v Kladně za stranu Aktiv nezávislých
občanů, Spojení demokraté-sdružení
sdružení nezávislých
tam zastupuje podnikatel Karel Kasal.
Kasal Strana
Ne Bruselu-Národní
Národní demokracie
vyslala
spisovatele Josefa Hausmanna.
Vyhledávala jsem na netu různé
ůzné odkazy
k jednotlivým kandidátům, pročítala
čítala různé
r
rozhovory, předvolební
edvolební vizitky. Vše ve snaze
vám zde ve zkratce představit
edstavit každého jednoho
kandidáta několika
kolika málo hesly, sliby, atd. Ta
stránka by ale byla nečitelná.
Omezím se tedy na jednoho jediného uchazeče
uchaze
o senátorský post, jehož tvář na Vás asi nebude
shlížet z billboardů,, protože za ním nestojí žádná
dobře situovaná politická strana.
Je to ale pán nesmírně zajímavých názorů,
názor které
stojí za přečtení. Josef Hausmann
ann je doktor
přírodních věd, překladatel,
el, horolezec a také
spisovatel dalo by se říci
íci provokativních knih
(Základy
mužského
šovinismu,
Mužský
šovinismus pro pokročilé,
ilé, Nahota feminismu,
Ženy na dosah), které vzbuzují vskutku rozdílné
ohlasy. Některou z nich určitě pořídíme
ídíme do naší
knihovny....
V Senátu mají sedětt nezávislé osobnosti
Josef Hausmann kandidoval do Senátu již v roce
2012 za jablonecký a semilský obvod.
„Brblání po hospodách nebo na facebooku
nikam nevede. Proto se pokouším dostat do
Senátu opravdu nezávislou cestou, abych mohl
pojmenovat podvody a hnát k odpovědnosti
odpov
tuneláře a parazity všeho druhu,“ popisoval
tehdy v jednom z rozhovorů.
Tento (dle jeho slov) romantický
ntický pokus mu tehdy
nevyšel. Na kartu Josefa Hausmanna mohou ale
vsadit voliči kladenského obvodu v letošním
roce. A možná to bude ESO, možná i červené.
Markéta Jehličková

Přeji vám šťastné
astné rozhodování
a zvu Vás na přátelské
átelské setkání
s panem Hausmannem,
který přijal
ijal moje pozvání
a přijede k nám do Třebichovic
ebichovic.
Těšíme se Vás v úterý 23. 9.. 2014
od 18 hodin na malém salonku.

VOLEBNÍ VIZI TK A JOSEF A H AUSM ANN A
Dobrý den. Jmenuji se Josef Hausmann, jsem
doktor a kandidát přírodních
řírodních vvěd, studoval jsem
MFF a PřF
F UK, ovládám pplynně 3 cizí jazyky,
přeložil jsem několik
kolik knih.
V Senátu budu usilovat o návrat klasických
hodnot včetně národovectví, o demaskování
korupčního
ního chování zavedených politických
stran a o zajištění
ění stejných práv, jako mají
protěžované
žované menšiny i ttěm, kdo svou prací
generují daně.. Jsem i pro zákonnou možnost bránit svůj
sv majetek
všemi dostupnými prostředky.
Chtěll bych zastavit úpadek všeobecné vzdě
vzdělanosti, budu vystupovat
proti pseudomoderním formám výuky, které nepřinesly
nep
nic dobrého
i proti devalvaci maturity
rity a vysokých škol. Na srdci mi leží úpadek
volnočasových aktivit dětí,
tí, které nesportují, nemuzicírují a nemají
aktivní koníčky. Důvodem
vodem toho je mimo jiné i feministkami
zeslabená role otce v rodině.
Co je podle Vás největším
tším problémem senátního obvodu
obvodu,
ve kterém kandidujete?

Můjj kladenský okrsek souží problém ubytoven cikánů.
cikán Ten nelze
řešit na lokální úrovni bez příslušných
íslušných zákonodárných opatření,
opat
která zruší všechna privilegia menšin plynoucí z pozitivní
diskriminace. K tomu je ovšem zapotřebí
řebí rozvolnit
rozv
diktát Bruselu.
Nějaká vysoká evropská komisařka
ka bydlící kdesi ve skleněném
sklen
zámku nám přeci
eci nebude kázat, jak se máme chovat k cikánům
lezoucím nám přes plot.
Jak byste z pozice senátora chtěl
ěl pomoci tento problém
řešit?

Prosazením zákonů důsledně postihujících všechny ob
občany podle
stejného měřítka.
ítka. Není možné, abych já, když vybydlím byt, skončil
skon
u exekutora nebo ve vězení,
zení, a tisíce jiných ne. Znamená to zrušit
pozitivní diskriminaci a politickou korektnost. O koryta tím ovšem
přijde spousta lidí.
Podpořil
il byste znovuzavedení povinné vojenské služby?
Pokud ano, na koho by se měla
la vztahovat a jak by m
měla být
dlouhá?

Přestože vím, že v dnešním geopolitickém rozložení sil je udržování
početné armády zbytečný luxus, něco,
co, co ty dvacetileté mladíky
srovná do latě, by existovat mělo, třeba
eba jen na pár měsíců.
m
Zvláště
dnes, když respekt k autoritám – otcům,
ům, uučitelům, policistům – se
vytrácí. Formou jakési domobrany by tito neprofesionálové v
armádě mohli vypomáhat evidentně nestíh
nestíhající policii.
Byl byste pro zavedení kvót na volebních kandidátkách
podle pohlaví? Pokud ano, pro jaký typ voleb?

Nebyl. Už dnes zde máme u voleb diskriminaci – reálnou šanci mají
totiž jen členové zavedených stran s miliony korun na předvolební
p
agitaci. Zavedením kvót tu bude diskriminace na druhou – šanci
bude mít jen partajník a ženská. Představte
edstavte si, že na pozici pilota se
vybírá nikoliv podle odbornosti, ale podle preferenčních
preferen
kvót.
Letěla byste takovým letadlem?
Budete se v případě zvolení věnovat
ěnovat senátorské práci
naplno, nebo se budete chtít souběžně
soubě
věnovat i jiným
zaměstnaneckým,
stnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším
aktivitám?

Nemám žádné podnikatelské ani politické aktivity, hlavně
hlavn si ale
myslím, že post senátora je natolik významný a jeho výkon
v
natolik
náročný,
ný, že kdokoliv jej hodlá zastávat souběžně
soub
se svou dosavadní
funkcí, nemyslí to s tím senátorstvím poctivě.
poctiv
Uveřejněno se svolením pana Hausmanna, za použití otázek a odpovědí z pořadu
ČRo Region pro Středočeský kraj, který uslyšíte 22. 9. ve 14:50

