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Závazná přihláška na

SILVESTRA
Do 30. listopadu si můžete zaplatit
vstupenku na letošní SILVESTR.
Stejně jako u předešlých akcí je tato
možnost u paní Dáši Jakešové
v místní samoobsluze.
Vstupenka je za 350 Kč na osobu.
Ve vstupném je započítán půlnoční
přípitek a občerstvení v podobě
švédského stolu.
Výše uvedený termín je závazný, na
pozdější platby nebude brán zřetel.
V pondělí 3. prosince bude podán inzerát
do kladenského tisku a akce nabídnuta
i přespolním zájemcům.

Oslava bude v duchu klasické
zábavy se skupinou KRYSTAL.

28. 10. 2012
►►►►►
KONTEJNERY NA
VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
TŘEBICHOVICE
ve dvoře OÚ
pátek

19. října
8-12, 13-17
sobota 20. října
8-12

SAKY
u kapličky
od pátku
19. října
do neděle
21. října

SVOZ
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
TŘEBICHOVICE
za OÚ

SAKY
u kapličky

sobota 10. listopadu 2012
13:50 – 14:10

14:20 – 14:40

Uzávěrka tohoto čísla: 15. října 2012
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:
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312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 29. října 2012
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Obecně závazná vyhláška –
komunální odpad
Záměr obce prodat bytové jednotky
v domě čp. 13 (privatizace) včetně
spoluvlastnických podílů k přilehlým
pozemkům
Záměr obce prodat bytové jednotky
v domě čp. 21 (privatizace) včetně
spoluvlastnických podílů k přilehlým
pozemkům
Různé
- Diskuze

Na 7. veřejném zasedání roku 2012 bychom měli mimo jiné
schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Mnozí z Vás jistě zaznamenali zprávy médií o tom, že obce či
města budou moci v roce 2013 vybírat za provoz systému
s komunálním odpadem částku až 1000 Kč za osobu a rok.
Důvodem k tomuto navýšení je zejména to, že z obecních
rozpočtů je nemalými částkami dotováno odpadové
hospodářství.
V naší obci není situace až tak dramatická, neboť občané velmi
svědomitě třídí a musím s potěšením konstatovat, že až na
klasické výjimky našich skalních neplatičů, také bez problémů
hradí místní poplatek, tudíž zdražování u nás nebude příliš
vysoké.
V následující tabulce jsou vyčísleny příjmy a výdaje za
komunální odpad, tedy ten, který již nelze třídit a končí
v našich popelnicích:
rok
2010
2011
2012*
*předpoklad

příjem poplatků v Kč
240 500,00
256 000,00

výdaje v Kč
340 400,00
360 000,00

dotace obce v Kč
99 900,00
104 000,00

259 377,00*

352 310,00*

92 933,00*

Dotace obce činí v průměru necelých 30 % nákladů.
Protože došlo k zákonné úpravě právních předpisů, musí každá
obec či město do konce roku 2012 vydat nové vyhlášky, ve
kterých dle přesné metodiky stanoví novou výši poplatku za
provoz systému s komunálním odpadem.
Výše poplatku se počítá ze skutečných nákladů uplynulého roku
(2011) a tato částka je dělena počtem trvale hlášených osob +
počtem objektů určených k individuální rekreaci, kde není
nikdo hlášen k trvalému pobytu.
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Po dosazení do vzorečku se dostáváme na částku 600 Kč a nějaké
drobné, které i nadále budeme dotovat z obecního rozpočtu.
Oproti současnému stavu, kdy platíme 500 Kč na osobu a rok,
dojde k navýšení o 100 Kč na osobu a rok, placeno ve dvou
splátkách jde o 50 Kč za osobu a pololetí.
Povinnost platit zákonný poplatek mají všechny fyzické osoby
bez ohledu na to, kolik odpadu vyprodukují. Sběr a přeprava
netříděného komunálního odpadu je pouze částí fungování
nakládání s odpadem na území obce. Obec zajišťuje na úseku
odpadového hospodářství celý souhrn činností ve prospěch všech
svých obyvatel.
Kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plast)
Dostupnost sběrné sítě je u nás nedostatečná, protože občané části
obce směrem na Libušín mají ke kontejnerům trochu dál, než
ostatní. Druhým rokem se mezi zastupiteli mluví o tom, že
zřídíme další sběrné místo. Doufám, že se konečně někdo
„pochlapí“ a předloží návrh na jeho umístění… V každém případě
je třídění u nás celkem populární, kontejnery jsou hojně
využívány a v roce 2011 jsme vytřídili 19,778 tun odpadů, za což
obec obdržela od společnosti EKO-KOM částku 67 079 Kč.
Tříděním odpadů přispívá každý, kdo třídí, ke snižování emisí
kysličníku uhličitého a k úspoře energie.
V průběžném pořadí se nacházíme na 142. místě, v I. čtvrtletí
roku 2012 jsme ale postoupili na 78. místo ve velikostní třídě
podle počtu obyvatel.
Velkoobjemový odpad
Několikrát do roka zajišťuje obec přistavení kontejnerů. 19. a 20.
října máte opět možnost odložit odpady do kontejnerů u kapličky
v Sakách a ve dvoře OÚ.
Nebezpečný odpad
Alespoň 2x za rok je možnost likvidovat nebezpečný odpad. Další
svoz se uskuteční v sobotu 10. listopadu v čase od 13:50 do
14:10 za OÚ, 14:20 až 14:40 u kapličky v Sakách.
Jedná se o sběr baterií všeho druhu, olejů, plechovek od barev,
zářivek, výbojek, kyselin, barev, ředidel, lepidel, teploměrů,
pesticidů, fotochemikálií, elektronického odpadu, lednic, čisticích
prostředků, nádob od sprejů… Pokud Vám stanovený čas
nevyhovuje, můžete po domluvě s pány Polánkem a Petříkem
nebezpečný odpad ponechat při sběru velkoobjemového odpadu
ve dvoře OÚ.
Stejně tak lze domluvit odevzdání např. železného odpadu, které
průběžně odvážíme.
Elektroodpad
V průběhu roku lze také využít svozu elektroodpadu, naposledy to
bylo v květnu, kdy byl k dispozici putovní kontejner na malé a
velké elektrospotřebiče a zahradní přístroje.
K odstraňování odpadu všeho druhu patří také jarní úklid obce,
který zahrnuje vyčištění příkopů v okolí obce a likvidaci černých
skládek. Zejména prostřednictvím pracovníků obecního úřadu je
očista obce a jejího okolí zajišťována průběžně.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠
Snad se také podaří schválit již jednou vyvěšené záměry na prodej
bytových jednotek v čp. 13 a 21. Bytové jednotky jsou zapsány
v katastru nemovitostí na listech vlastnictví 497 a 501. Nájemníci
s platnou nájemní smlouvou, kteří nemají vůči pronajímateli
dluhy, mají čas na rozmyšlenou, zda této možnosti využijí, či
nikoli. Pokud jim finanční či jiné důvody transakci neumožní,
nemusí se ničeho obávat, nikdo je z bytů nebude vykazovat. Obec
pouze vyšla vstříc zájmu nájemníků o odkup bytů, nic jiného
Markéta Jehličková
v tom, prosím, nehledejte.

STRANA

3

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB
Ve dnech 12. a 13. října 2012 jsme volili do
zastupitelstva Středočeského kraje. Z celkového počtu
453 oprávněných voličů přišlo k volbám 173 voličů,
tj. 38,19 %. Celostátní účast činila 36,9 %.
157 platných hlasů připadlo zejména 3 stálicím
českého politického nebe a zcela novému Sdružení
nestraníků. Dalším stranám a hnutím bylo rozdáno od 2
do 5 hlasů. Zbytek stran a hnutí, které nejsou uvedeny
v seznamu, nezískal žádný hlas.
16 hlasů bylo neplatných. Ač započítány do celkového
počtu, hlasy nepřipadly žádné straně ani hnutí.
Zastupitelstvo Středočeského kraje má 65 členů. Zisky stran
jsou následující: ČSSD 20; KSČM 19; ODS 16; TOP
09+STAN 10.
Komunistická strana Čech a Moravy

47 hlasů

29,93 %

Česká strana sociálně demokratická

32 hlasů

20,38 %

Občanská demokratická strana

23 hlasů

14,64 %

Sdružení nestraníků

20 hlasů

12,73 %

TOP 09 a Starostové pro STČ

5 hlasů

3,18 %

Dělnická strana sociální spravedlnosti

4 hlasy

2,54 %

Strana zelených

4 hlasy

2,54 %

SUVERENITA - blok JB, SZR

4 hlasy

2,54 %

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

4 hlasy

2,54 %

Česká pirátská strana

3 hlasy

1,91 %

Koalice SPO ZEMANOVCI a Češi

3 hlasy

1,91 %

Komunistická strana Československa

3 hlasy

1,91 %

Strana svobodných občanů

3 hlasy

1,91 %

UNP-STŘEDOČEŠI 2012

2 hlasy

1,27 %

USNESENÍ ZE 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
TŘEBICHOVICE KONANÉHO DNE 17. 9. 2012
USNESENÍ č. 3/6VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s nákupem účetního programu
KEO -W za 14.844,- Kč. Za zařazení programu do majetku obce
Třebichovice zodpovídá účetní.
USNESENÍ č. 4/6VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s nákupem skartovačky REXEL
MERCURY za 5.257,80 Kč. Za zařazení skartovačky do majetku obce
Třebichovice zodpovídá účetní.
USNESENÍ č. 5/6VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s úhradou faktury za provedenou
opravu okapů na BD čp. 107 ve výši 59 503 Kč ve prospěch
dodavatelské firmy.
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USNESENÍ č. 6/6VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s úhradou faktury za provedené
práce související s realizací domovní vodovodní přípojky ve výši 60 720
Kč ve prospěch VKM, a.s.
USNESENÍ č. 7/6VZ/2012:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se zadáním projektu na provedení
místní úpravy provozu na silnici Smečno – Třebichovice a Třebichovice
– Pchery firmě PROZNAK KLADNO s.r.o. a této také zadat realizaci
celého projektu.
USNESENÍ č. 8/6VZ/2012:
ZO Třebichovice se rozhodlo souhlasit s účastí v elektronické dražbě
nemovitostí, která se koná dne 7. 11. 2012, soudní exekutor JUDr.
Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy, 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 elektronické dražbě
pověřuje ZO Třebichovice paní Markétu Jehličkovou, starostku obce. K
tomu jí uděluje plnou moc.
ZO Třebichovice se rozhodlo souhlasit s uhrazením jistoty ve výši 5 000
Kč na účet Exekutorského úřadu v požadovaném termínu a následným
uhrazením ceny vydražených nemovitostí, pokud se Obec Třebichovice
stane jejich vydražitelem.
USNESENÍ č. 9/6VZ/2012:
ZO Třebichovice schvaluje prodej bytové jednotky č. 21/3 nacházející se
v domě čp. 21, který stojí na pozemku st. parc. č. 224/1 a příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 6656/25024 na společných částech
domu čp. 21 a st. parc. č. 224/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 157
m2, vše zapsáno na LV č. 500 a 501, pro obec a k.ú. Třebichovice, u
katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.
ZO Třebichovice schvaluje prodej jedné ideální osminy (1/8) pozemku
p.č. 224/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a jedné ideální osminy
(1/8) pozemku p.č. 1273 – ost. plochy – jiné plochy o výměře 1261 m2,
oba zapsané na LV č. 10001, pro obec a k.ú. Třebichovice, u
katastrálního úřadu Kladno, Středočeský kraj.
ZO Třebichovice schvaluje předloženou kupní smlouvu.
U S N E S E N Í č . 1 0 / 6 V Z/ 2 0 1 2 :
ZO Třebichovice schvaluje smlouvu o dílo na opravu a sanaci barokní
kaple v obci Třebichovice – Saky se společností Design By Hy, s.r.o., IČ
27634329.
U S N E S E N Í č . 1 1 / 6 V Z/ 2 0 1 2 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se zpoplatněním obecních vývěsek.
Cena za A4 na jeden týden vyvěšení činí 20 Kč, za A3 40 Kč, atd. Po
uhrazení částky bude tiskovina opatřena razítkem obce. Od poplatku jsou
osvobozeny sportovní a kulturní spolky pod patronací obce. Obec může
udělit výjimku, bude-li informace veřejně prospěšná.
U S N E S E N Í č . 1 2 / 6 V Z/ 2 0 1 2 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY O
UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE A SMLOUVY O PRÁVU STAVBY se společností ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci
společností Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., se sídlem Pchery 4, PSČ
273 08, IČ: 28544391, číslo stavby IV-12-6015260/VB/1, název stavby:
TŘEBICHOVICE - kNN pro č.p. 1164.
U S N E S E N Í č . 1 3 / 6 V Z/ 2 0 1 2 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se zasláním „Výzva zastupitelům
Města Slaný“ ohledně výstavby bioplynové stanice v areálu společnosti
OVUS Těhul, ve které je tlumočen nesouhlas našich občanů s její
výstavbou a zároveň žádost, aby při svém rozhodování o nás měli slánští
zastupitelé tuto skutečnost na zřeteli.
U S N E S E N Í č . 1 4 / 6 V Z/ 2 0 1 2 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým „Prohlášením Obce
Třebichovice ke stavu v Honebním společenstvu Třebichovice“ a ukládá
starostce a místostarostovi, aby se zúčastnili valné hromady Honebního
společenstva Třebichovice dne 27. 9. 2012 a v souladu s přijatým
Prohlášením na ni hlasovali.
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ADVENT A VÁNOCE 2012
ČEZ DISTRIBUCE a. s. vydala následující

UPOZORNĚNÍ
K ODSTRANĚNÍ
A OKLEŠTĚNÍ
STROMOVÍ A JINÝCH
POROSTŮ
ve kterém si dovoluje požádat vlastníky
a uživatele dotčených pozemků
o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy
v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s.
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ
VEGETAČNÍHO KLIDU
DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže
uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a
jiných porostů od nadzemního vedení takto:
►

u nadzemního vedení nízkého napětí nn
do 1 kV (400/230 V):
- u stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m
a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
- u stromů a jiných porostů, u kterých se
nepředpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větvi od holých vodičů a
izolovaného a kabelového vedení 1,5 m

►

u nadzemního vedení vysokého napětí vn
nad 1 kV do 35 kV včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt,
musí být zachována nejmenší vzdálenost větví
od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení
2,5 m, od kabelového vedeni 1,5 m
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt,
musí být zachována nejmenší vzdálenost větvi
od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m

►

Protože je tady konec října, je nejvyšší čas
myslet na Vánoce. My si u nás předvánoční čas
zpříjemňujeme slavnostním rozsvícením našeho
stromu v zahrádce u obecního úřadu. Činíme tak
vždy v první adventní neděli, která letos připadá na
2. prosinec. Pro letošní zahájení adventu máme pro
Vás takové malé zpestření v podobě krátké
adventní mše, kterou pro nás bude celebrovat pan
farář ze smečenské diecéze.
Rozsvícení stromu se ale letos uskuteční v předvečer adventu, tedy
v sobotu 1. prosince, abychom si mohli ten okamžik vychutnat v klidu
a pak také v teple místní restaurace, kam se jistě řada z vás po ukončení
akce přesune. Nebudou chybět koledy, svařák a vánoční cukroví.
Vánoce končí 6. ledna svátkem Tří králů. Při té příležitosti chystáme
Tříkrálovou sbírku za účasti našich nejmenších. V neděli na Tři krále
budou v převlecích po obci chodit Kašpar, Melichar a Baltazar, tedy ti,
kteří bílou křídou na Vaše dveře namalují znamení KMB, pokud jim do
zapečetěné kasičky vložíte nějakou tu minci….
Děti budou chodit v doprovodu dospělých a my bychom byli tuze rádi,
kdyby se této charitativní akce zúčastnilo co nejvíce dětí. Pokud máte
doma
nějakého
malého
krále, přihlaste se,
prosím, na
info@trebichovice.cz nebo přímo na OÚ.
mj

DRÁŽĎANY V LEDNU 2013
V loňském roce jsme Vám nabízeli výlet do předvánočních Drážďan.
Zájem byl takřka nulový. Co takhle Drážďany trochu jinak?
S historikem umění po památkách, pro pány exkurze do prosklené
manufaktury VW, pro dámy fantastické povánoční slevy
značkového zboží, … např. 19. ledna 2013???
V případě zájmu pište na info@trebichovice.cz

u nadzemního vedeni velmi vysokého
napětí vvn nad 35 kV do 110 kV včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt,
musí být zachována nejmenší vzdálenost větvi
od holých vodičů a Izolovaného a kabelového
vedeni 4,5 m
- u stromů a jiných porostu, na které nelze vylézt,
musí být zachována nejmenší vzdálenost větvi
od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedeni 3 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedeni
je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. Blíže také na Internetových
stránkách www.cezdistribuce.cz.
K vodičům se nesmíte přiblížit pod bezpečnou
vzdálenost ani nástrojem.
Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve
stromů a jiných porostů dotýkají vedení nebo
hrozí při pádu ořezané větve stromů
a jiných porostů dotek s vedením.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete
zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby,
s. r. o., na dotčené pozemky a provede zásah….

Celé znění tohoto oznámení je také k dispozici
na úřední desce obce

Drážďany jsou hlavním městem spolkové země Sasko, leží zhruba 40
km severně od českých hranic.
Hlavním drážďanským lákadlem je barokní architektonický skvost
Zwinger s nádhernými interiéry a rozsáhlými uměleckými sbírkami.
Skleněná manufaktura Volkswagen je automobilka přímo v centru
Drážďan. Zde probíhá koncová montáž luxusní limuzíny Phaeton.
Drážďany jsou také oblíbeným cílem výprav za výhodnými nákupy a za
značkovými prodejnami s kvalitním a exklusivním zbožím.
Ať už tomu budete či nebudete věřit, je v Drážďanech více než 310
mostů a mostků, které se klenou nejen nad řekami, říčkami, potoky i
potůčky, ale i nad ulicemi, údolími či nad železnicí…
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HONITBA TŘEBICHOVICE PODRUHÉ

Ze zprávy mysliveckého sdružení
nejen o stavu zvěře

V minulém čísle jsme otiskli informaci o tom, že proběhla korespondenční valná
hromada, která zvolila nového honebního starostu, jehož otevřený dopis byl
součástí článku. Zároveň byla valná hromada s datem 27. 9. 2012 zrušena s tím,
že nový termín bude upřesněn.
Uzávěrka čísla byla 12. září a ten den se měsíčník tiskl a následně distribuoval.
V tentýž den obec obdržela další dopis původního honebního starosty, ve kterém
oznamuje, že volba byla protiprávní, a že valná hromada 27. 9. 2012 bude.
Taková nestandardní situaci, kdy máme dva honební starosty a dvě pozvánky na
dvě valné hromady na stejný den, vyžadovala zaujmout nějaké rozumné
stanovisko. Protože se 17. září konalo veřejné zasedání zastupitelstva, zařadili
jsme do programu bod na toto téma.
Vzhledem k tomu, že nový honební starosta pan Procházka doložil přesvědčivé
důkazy o tom, že jeho volba byla právoplatná, vzali jsme jeho volbu na vědomí.
Obec Třebichovice má především zájem na tom, aby honební pozemky obce
a našich občanů byly spravovány podle právního řádu České republiky, zejména
v naprostém souladu se zákonem o myslivosti a stanovami Honebního
společenstva Třebichovice. Rozhodli jsme tedy o účasti na této valné hromadě a o
tom, že obec bude při volbě členů do honebního výboru podporovat významné
vlastníky, zejména zástupce obcí, kteří by měli být garancí toho, že pozemky
vlastníků budou spravovány v jejich vlastním zájmu.
Dále bylo rozhodnuto o tom, že nebudeme na valné hromadě hlasovat pro
dokumenty, které nám nebyly (přes naši žádost o ně) předloženy, tzn., že
neodsouhlasíme ani nové stanovy ani žádný pronájem honitby. Závěrem obec ve
svém prohlášení konstatuje, že důvodem není to, že bychom nechtěli pronajmout
honitbu mysliveckému sdružení, nýbrž postoj původního vedení společenstva,
který je v rozporu s minimálně dobrými mravy a tudíž i proti zájmu vlastníků
pozemků…
VALNÁ HROMADA (27. 9. 2012, 16:00 až 28. 9. 2012, 00:15)

Pan Hotový přednesl zprávu Mysliveckého
sdružení Třebichovice.
Pohledem do historie zjistíme, že první
myslivecké spolky byly zakládány již po roce
1848. Zákon o myslivosti z roku 1992 nařídil
zakládat společenstevní honitby a vlastníkům
půdy
(honebních
pozemků)
honební
společenstva.
V roce 1993 bylo založeno Honební společenstvo
Třebichovice, následně pak Myslivecké sdružení
Třebichovice, které v roce 1995 založilo na
vlastní náklady chov muflonů. V roce 2003 byl
stav muflonů zvýšen na 30 kusů kmenového
stavu. Tento stav se během posledních dvou let
navýšil a v létě 2012 dosáhl počtu 50-70 kusů.
Z toho je asi 11 mláďat, která se tu objevila v
říjnu 2011, a které nebylo možno střílet. Spočítat
přesně muflony je velmi složité, protože jejich
pohyb je velmi individuální. Na sčítání zvěře se
podílejí i myslivci působící v okolních honitbách,
stejně tak na jejich odlovu.
V současné době je ale těžké muflony lovit,
protože je zde zvýšený pohyb lidí, velký ruch a
zvěř příliš nevychází ze skrýší. Přesto již bylo
započato se snižováním stavu muflonů, kterých
by zde mělo zůstat cca 40 kusů. Také proto, aby
bylo možno vychovat kvalitního berana, což trvá
až 3 roky a zvýšený stav zvěře pomůže
s výběrem kvalitního jedince…
Srnčího bylo napočítáno 14 kusů, přičemž
normový stav by měl být 31 kusů. Počet drobné
zvěře má klesající tendenci, zajíců je zde asi 55
kusů, bažantů 113 kusů a pohybuje se zde asi 20
divočáků…

Pokud bych měla stručně vyjádřit výsledek více jak osmihodinové valné
hromady, použila bych slovíčko „převratná“. Myslím, že nikdo takový posun
neočekával a já jsem jen ráda, že postoj naší obce korespondoval s názorem
naprosté většiny přítomných vlastníků.
Absolutně nikdo nebyl nadšen z prvních dvou hodin prezentace účastníků,
kde bylo velmi zvláštním způsobem nakládáno s hlasy… Např. se mělo hlasovat
hlasy vlastníků, kteří ještě nebyli přijati za členy… Přítomná notářka uvedla věci
na pravou míru. Jakési slabomyslné „antré“ nám předvedl svolavatel valné
hromady, když na přítomné vyrukoval s tím, že je přítomna Policie a v případě
potřeby zasáhne… Policejní hlídka alespoň zkontrolovala, jak jsme zaparkovali a
odjela pomáhat a chránit tam, kde toho bylo třeba.
Ani po dvou hodinách nebyla valná hromada zahájena, neboť se ukázalo, že
seznam, dle kterého se doposud prezentovalo, je špatný. Před šestou hodinou
začíná tedy nová prezentace podle všemi odsouhlaseného seznamu vlastníků…
V 19:45 byla valná hromada konečně zahájena a prohlášena za usnášení
schopnou. Základna má 844 hlasů, přítomných hlasů bylo 596. Byl schválen
pozměněný program, předsedajícím byl zvolen pan Procházka. Vyslechli jsme
mimo jiné informaci o situaci v honebním společenstvu, zprávu mysliveckého
sdružení zejména o stavu zvěře, jejíž stručný zápis si můžete přečíst ve vedlejším
sloupci a ve 22:30 jsme přistoupili k volbě nových funkcionářů, neboť ti stávající
byli v předchozím bodě programu odvoláni, protože jedině takovým postupem
bylo možno vzniklou dualitu ve vedení společenstva rozetnout bez postoupení
věci k soudu.
Novým honebním starostou byl zvolen pan Milan Procházka (595 hlasů),
honebním místostarostou pan Martin Tlustý (363 hlasů). Dále byli zvolení jako
členové honebního výboru pan Josef Král (379 hlasů), pan Šťastný (243 hlasů)
a jako náhradník zástupce obce Vinařice pan Feřtek (337 hlasů), který bude zván
ke všem jednáním výboru. Přítomní se shodli na tom, že příští valná hromada
navrhne a schválí změnu počtu členů výboru ze 4 členů na 5.
Nově zvolenému honebnímu výboru bylo uloženo do příští valné hromady
předložit nové stanovy, které byly jednohlasně neodsouhlaseny a také návrh
nájemní smlouvy, neboť ani pronájem honitby nebyl valnou hromadou schválen.
Závěrem jsme vyslechli a odsouhlasili finanční uzávěrku, ale protože se už
půlnoc překulila do druhého dne a program i účastníci byli vyčerpáni, valná
hromada byla ukončena.

Zcela závěrem bych ještě ráda zmínila
následující věc. Přestože valná hromada
neodsouhlasila pronájem honitby, došlo na ní ke
hlasování ohledně jejího pronájmu právě MS
Třebichovice.
„PRO“ hlasovalo 217 hlasů, „PROTI“ 366
hlasů, 13 hlasů se zdrželo hlasování.
Těch 217 hlasů „PRO“ bylo především z řad
menších vlastníků, ale především zástupců všech
obcí, kteří svým hlasováním dali najevo, že by
uvítali, kdyby myslivost u nás provozovali
zkušení myslivci, kteří svému řemeslu rozumí
a mají pro něj ten správný zápal.
Pevně věříme, že nový honební výbor tuto
skutečnost nepřehlédne a pokusí se podmínky pro
provozování myslivosti nastavit k vzájemné
spokojenosti všech stran.
Přestože jde o velmi nelehký úkol, doufejme,
že zdravý rozum bude do budoucna hrát prim, že
budou respektovány vlastnické vztahy i bude
umožněna zájmová činnost pracovitých lidí.
M. Jehličková
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POZVÁNKY
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
sobota 27. října 2012 od 20:00
Pohostinství Případov.
Hraje IKAROS.
Vstupné 70 Kč.

STALO

ŘÍJEN

2012

SE

BURZA
Poslední BURZA na podporu našich nejmladších občanů byla opět
úspěšná. Tentokráte jsme ji rozdělili do dvou dnů o víkendu a celkem
se vybralo 1140 Kč. Tyto peníze budou použity na nákup občerstvení
dětí při mikulášské nadílce. Děkujeme všem, kteří přišli přispět
a doufáme, že přijdete příště zase obnovit své šatníky.

PRAKYÁDA VINAŘICE
Jako v minulých ročnících přišly naši obec reprezentovat všechny
věkové skupiny. Některé s větším úspěchem, jiné se pouze zúčastnily,
ale i to se počítá. Držme palce všem, kteří se účastní v příštím roce.
A Prakům zdar. Fotografie jsou vyvěšeny na případovských stránkách.

PĚKNÁ HODINKA
pondělí 29. října 2012 od 9:00
V pohostinství Případov.

O SOUTĚŽ PRO DĚTI DO 12 LET
A máme tady první tři vítěze nové soutěže. Jsou jimi Ondra Svoboda
(5 let), Adam Petřík (3 roky) a Kristýna Kalušová (7 let). Děkujeme za
krásná sluníčka, která nám děti nakreslily. Pro svoji zaslouženou
odměnu si mohou přijít do místní samoobsluhy k pí. Dáše Jakešové.
Doufáme, že příště se přidají i ostatní děti.
SBÍRÁNÍ PLASTOVÝCH VÍČEK

ODSTŘIHNI, VYPLŇ A ODEVZDEJ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
(říjen 2012)
ZADÁNÍ:

Na jaře když slunce vstane,
v sadu rozkvete strom, pane.
Z kvítků plodů bude nůše,
i ježek si pro ně kluše.
Šťavnatá jsou žlutá, nebo červená,
ke svačince pro nás, jako stvořená.
Aby bylo sladké jako med,
sluníčko je tady zase hned.
Pomáhá nám dědo, babičko,
na podzim vybarvit ……….
ODPOVĚĎ:

Jméno:

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

Věk:

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

… se setkalo s celkem slušnou odezvou ze stran
našich spoluobčanů, někteří se zapojili opravdu
s vervou. Děkujeme zatím všem, kteří zjistili, že toto
je ten správný krok k pomoci druhým a vlastně to
nikoho nic nestojí. Ale především děkujeme jménem
všech, kterým tato akce v důsledku pomůže.
Akce podobné této jsou určeny jako pomoc lidem, kteří bohužel
finančně a fyzicky nedosáhnou na pomůcky potřebné k dalšímu
životu.
Kateřina Pečená

O P Ě T Z A Č Í N Á M E
Od soboty 3. listopadu opět začínáme
s naším turistickým oddílem.
Sraz je ve 13 hodin za hospodou, jako v minulé sezóně.
Kdo se chce přidat, je vítán. Těšíme se na všechny, co chtějí
poznat krásy našeho okolí a udělat něco pro své zdraví.
Chůzi zdar.

ČAS ADVENTU ZA DVEŘMI
Jako v minulých dvou letech i letos budeme na malém
salonku OÚ pořádat zdobení adventních věnců.
Tato akce je vždy limitována
zaplacením poplatku za veškerý
materiál spojený s touto akcí. Nebude
tomu jinak ani letos. Každý, kdo se
chce akce zúčastnit, nechť si do
20. listopadu zaplatí za každý věnec
150 Kč u pí Dáši Jakešové v místní
samoobsluze.

