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OZNÁMENÍ O PŘISTAVENÍ
PUTOVNÍHO KONTEJNERU
Od pondělí 30. ledna 2012 do středy 1. února 2012
bude přistaven za OÚ kontejner na elektroodpad.

PF 2012
Mladá generace má pocit,
že s ní přichází lepší svět.
Stará garda má pocit,
že s ní ten lepší svět odchází.
Karel Čapek

Do přistaveného kontejneru můžete odkládat:
Velké spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky, elektronické sporáky, mikrovlnné trouby
…
Malé spotřebiče – vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary,
fény, holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice …
Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily, vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot,
vrtačky, brusky, řezačky, akušroubováky …

Do Putujícího kontejneru nepatří – televize, rádia, PC a monitory!

Jak se dospělým lidem v ČR daří v životě i v práci?

PIAAC

Mezinárodní výzkum dospělých
Předpoklady úspěchu v práci a v životě

Na tuto otázku by měl odpověď najít právě probíhající mezinárodní výzkum dospělých
ve věku 16–65 let, který bude probíhat také v naší obci. Provádí ho společnost SC&C,
spol. s r. o., která v nejbližších dnech některé z Vás navštíví. V rámci ČR by mělo být
osloveno 16 000 domácností. Účast ve výzkumu je anonymní. Zjišťují se dovednosti,
s nimiž se setkáváme v každodenním životě (čtení, vyhledávání informací, práce s grafy,
tabulkami, využívání počítačů). Dotazování trvá přibližně 2 hodiny a obdržíte za něj
500 Kč. Svou účastí přispějete k získávání důležitých informací, které budou sloužit jako
podklad pro rozhodování o vzdělávací politice. Výsledky budou také porovnány
v mezinárodním měřítku a uvidíme, jak ČR v této konkurenci obstojí.
Výzkum v obci probíhá s vědomím OÚ Třebichovice.

MÍSTNÍ POPLATKY
Ve středu 4. ledna 2012 bylo zahájeno vybírání poplatku za odpad na
I. pololetí roku 2012. Poplatek zůstává stejný, tj. 250,- Kč na osobu za
1/2 roku. Poplatek je splatný k 31. 1. 2012. Známka na II. pol. r. 2011
platí ještě celý měsíc leden 2012, ale v únoru 2012 musí být již vylepena
známka na I. pololetí r. 2012, jinak nebude odvoz proveden.
Ve středu 4. ledna 2012 bylo zahájeno také vybírání poplatku za psy
na rok 2012. Poplatek zůstává stejný, tj. 75,- Kč za psa na rok 2012,
v případě, že mají občané více psů, tak poplatek za druhého a dalšího
psa činí 100,- Kč/rok. Poplatek za psa je splatný k 31. 3. 2012.

►►► POZOR ◄◄◄
VEŠKERÉ POPLATKY MOHOU OBČANÉ PLATIT
POUZE V POKLADNÍCH HODINÁCH

vždy v PONDĚLÍ a ve STŘEDU
od 7 do 13 a od 18 do 20 hodin.

Jaký bude rok 2012 pro nás?
Věřme, že nebude tím posledním,
že bude provázen štěstím, zdravím,
a že v něm dosáhneme alespoň
dílčích úspěchů.
Z mnoha novoročních přání,
která jsem od Vás dostala,
mě zaujalo zejména jedno,
ve kterém se říká, že jsme vstoupili
do roku Draka, ve kterém je prostor
ke zjednání náprav chyb.
Přejme si tedy, aby se nám podařilo
nějaká ta pochybení minulosti
letos napravit.
Hvězdy nám jsou nakloněny…
Jménem všech zastupitelů
a zaměstnanců obecního úřadu
Vám všem přeji,
aby Vás zdraví v tomto roce neopustilo,
štěstí při Vás stálo,
jeden úspěch střídal druhý,
a aby Ti, kteří vládnou této krásné zemi,
napravili v roce Draka co nejvíce svých
omylů a našli odvahu řešit to, co nám
všem znepříjemňuje život.
A že toho není málo…
Krásný rok 2012.
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 17. ledna 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: 312 672 216
E-mail:
obectrebichovice@seznam.cz
URL:
www.trebichovice.cz
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Z OÚ

US N E S EN Í Z AST U PIT EL ST V A
Z V EŘ E JN É HO Z AS E D ÁN Í
KO N AN É H O DN E 1 4 . 12 . 2 01 1
U SN E S E NÍ č. 2/9 VZ /20 11:
ZO Třebichovice schválilo následující program
zasedání:
Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Rozpočet pro rok 2012
Rozpočtové opatření č. 6/2011
Plán práce pro finanční výbor na rok 2012
Plán práce pro kontrolní výbor na rok 2012
Schválení podání žádostí o dotace ze
Středočeských fondů
7. Petice občanů
8. Poražení břízy v ulici před OÚ
9. Různé, Diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U SN E S E NÍ č. 3/9 VZ /20 11:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým
schodkovým rozpočtem na rok 2012. Schodek rozpočtu
bude kryt z rezerv minulých let.
U SN E S E NÍ č. 4/9 VZ /20 11:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým
opatřením č. 6/2011.
U SN E S E NÍ č. 5/9 VZ /20 11:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým
plánem práce pro finanční výbor na rok 2012.
U SN E S E NÍ č. 6/9 VZ /20 11:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým
plánem práce pro kontrolní výbor na rok 2012.
U SN E S E NÍ č. 7/9 VZ /20 11:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podáním
žádosti o dotaci na základě Výzvy hejtmana
Středočeského kraje ze dne 10. 10. 2011 ze:
STŘEDOČESKÉHO FONDU KULTURY A OBNOVY
PAMÁTEK
Tématické zadání: Podpora kultury a obnovy
památek
Oblast podpory:
Podpora obnovy kulturních
památek
Výše dotace:
617 500 Kč
a usneslo se, že bude tuto dotaci spolufinancovat.
U SN E S E NÍ č. 8/9 VZ /20 11:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že při
rozhodování o kácení stromu na pozemku č. 792/2
v k.ú. Třebichovice bude přihlížet k podané petici ze dne
14. 12. 2011, ve které občané a uživatelé sousedních
nemovitostí jednoznačně vyjádřili svůj nesouhlas
s poražením stromu. Petiční výbor bude zařazen mezi
účastníky správního řízení a obdrží rozhodnutí, proti
kterému se může do 15 dnů odvolat ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje a to prostřednictvím OÚ ve
Třebichovicích.
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Přestože období Vánoc a následné vítání nového roku
nechalo tak trochu zapomenout prosincovým
událostem, ráda bych Vám, kteří jste nebyli přítomni
poslednímu zasedání zastupitelstva, přiblížila, jaký
„boj“ byl sehrán o zachování břízy v ulici před OÚ,
která by měla ustoupit chystané výstavbě rodinného
domu. Připomenu jen, že žadatel (majitel pozemku)
požádal o její odstranění, neboť strom brání vjezdu na
žadatelův pozemek.
Přestože již bylo přichystáno kladné rozhodnutí OÚ
o odstranění břízy, neboť žadatel také nabízel náhradní
výsadbu hodnotných dřevin, nebylo toto rozhodnutí parafováno a po dohodě se
zastupiteli jsme přistoupili k veřejnému projednání této záležitosti. Vedlo nás
k tomu především to, že se na nás obrátila řada občanů z dotčené části obce,
která vehementně protestovala proti jejímu odstranění. Jejich názor byl
následně vyjádřen podáním petice za záchranu dřeviny, kterou OÚ obdržel
v den konání veřejného zasedání. Proto byl do programu také zařazen nový bod,
jenž podanou petici řešil. Petiční výbor se stal na základě usnesení
zastupitelstva účastníkem správního řízení a obdržel rozhodnutí OÚ, neboť lze
zcela bez dalšího tyto osoby označit za dotčené osoby, jímž může být
rozhodnutím způsobena újma. A jaké to bylo rozhodnutí?
Předsedající nechala po obsáhlé diskuzi hlasovat všechny přítomné zastupitele
(6), kteří se 5 hlasy přidali na stranu občanů (Pešek, Kalušová, Jakešová, Glas,
Brejník). Pouze jediný hlas (Jehličková) byl pro poražení stromu s následnou
výsadbou. Toto hlasování nemělo formu usnesení, bylo pouze jakýmsi
podpůrným prostředkem pro vydání rozhodnutí. Obecní úřad vyhotovil
rozhodnutí se záporným výrokem k podané žádosti o kácení břízy na pozemku
č. 792/2 v kú. Třebichovice. Součástí vydaného rozhodnutí je také opravný
prostředek, dle nějž se může každý účastník odvolat ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje a to prostřednictvím OÚ ve Třebichovicích.
Příběh má ale pokračování. Počátkem
ledna se na vratech garáže žadatele
objevil výhrůžný nápis. Obsahuje několik
„hrubek“ a není prý prvním nápisem,
který musel žadatel strpět.
Ráda bych tímto požádala všechny
ochránce břízy (nikoli „břízi“), aby se do
budoucna zdrželi podobných reakcí. Bylo
podáno odvolání a je nyní na
kompetentních orgánech, aby o osudu
břízy rozhodly.

O tom, že kácení dřevin je velmi choulostivou záležitostí, která se dotýká
každého občana, nás hned počátkem roku přesvědčilo odstraňování stromů na
soukromém pozemku za hřbitovem. Dne 3. 1. obdržel OÚ oznámení, že zde
dochází k razantnímu kácení vzrostlých stromů. Vzhledem k tomu, že OÚ
nevydal ve správním řízení žádné rozhodnutí ke kácení zde, byla přivolána
policejní hlídka, aby ověřila, zda nedochází k neoprávněnému jednání…
Závěry jsou následující:
„Dne 3. 1. 2012 v 10:15 hod. provedla hlídka PČR OOP Slaný prověření
oznámení ve věci nelegální těžby dřeva v prostoru za hřbitovem v obci
Třebichovice. Hlídka na místě hovořila s dělníky, kteří prováděli kácení
ovocných stromů pro firmu RP Real s.r.o. se sídlem Lipová 472/10, Praha 2
a následně provedla prověření, zda nedochází k těžbě dřeva nad limit stanovený
zákonem. Hlídka na místě zjistila, že nedochází k žádnému trestnému činu ani
přestupku…“
Toto sdělení Policie ČR ale nijak nevysvětlilo tu skutečnost, že byly odváženy
vzrostlé stromy… OÚ se proto obrátil na Inspekci životního prostředí, která dne
4. 1. za přítomnosti Policie a regionálního tisku provedla nové šetření, kterého
se za OÚ účastnil pan místostarosta. Její závěry však byly naprosto odlišné.

Kácení dřevin mimo les je povoleno v období vegetačního klidu (od listopadu do března). Povolení se týká
stromů o obvodu kmene nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislých keřových porostů nad
2
celkovou plochu 40 m . Příslušná žádost je ke stažení na webových stránkách obce nebo k vyzvednutí
v listinné podobě v sídle OÚ. Naopak není třeba žádat, pokud provádíte prořezávání stromů a keřů!
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Článek Kladenského deníku ze dne 5. ledna s titulkem „Ve Třebichovicích
pokácel neznámý lump zdravé stromy“ obšírně informoval čtenáře
o neoprávněné likvidaci zdravých asi 40letých stromů. Potvrdilo to šetření České
inspekce životního prostředí, která s okamžitou platností zakázala kácení zde…
Bylo odhaleno několik umně zamaskovaných pařezů, z jejichž změřeného průměru
lze dovodit, že obvod těchto stromů ve výšce 130 cm přesahoval mýtní velikost –
obvod kmenů poražených stromů byl větší než 80 cm. Prokazatelně došlo
k porušení zákona.
Celá událost je ale zahalena „mlžným oparem“, neboť zde působící dělníci
nedokázali vysvětlit, co tam vlastně dělají. V úterý tvrdí, že kácí ovocné stromy
pro RP Real, ve středu ale titíž pánové vše zapřou, jeden uprchne a jeden tvrdí, že
se práce s pilou bojí. Vysvětlení nakonec podá mluvčí společnosti – firma nemá
s kácením nic společného, nikoho nenajala, kdo mohutné dřeviny nařezal, neví.
Najatí dělníci likvidují škody po neznámém pachateli, který již před tím na
pozemku nařezal zdravé stromy… Společnost se cítí být poškozena a samotnou ji
zajímá, co bude dál…
Zajímá to i velké množství občanů, kteří mne doslova „bombardovali“ telefonáty,
přicházeli na OÚ a dožadovali se vysvětlení.
Vzedmula se neuvěřitelná vlna odporu proti kácení stromů na pozemku, který je
sice v katastru označen jako ovocný sad, nicméně lidmi vnímán jako les, neboť tato
plocha, která kdysi jako sad skutečně sloužila, se díky zubu času a
neobhospodařování proměnila v les, kam směřují kroky nejen obyvatel
Třebichovic, ale také Hrdlíva, neboť se nám zde „láme“ katastr a společný hřbitov
je místem častých návštěv této oblasti.
Nyní se rýsuje možnost, že plochy okolo hřbitova by měly být zastavěny. Týká se
to nejen zmíněného ovocného sadu, ale také přilehlého pole, rozprostírajícího se až
k myslivecké chatě. Přestože jsem se tomuto tématu chtěla věnovat až v únorovém
čísle a pozvat Vás na veřejné zasedání, na kterém budeme společně!!! všechny
přijaté návrhy na změny využití území probírat, nutí mne okolnosti již nyní na toto
téma napsat několik řádků.
Není žádným veřejným tajemstvím, že majitelé zdejších pozemků předložili
žádosti o změnu využití svých pozemků a mají zájem tyto proměnit na stavební
parcely. Z pohledu vlastníka celkem logický tah, z pohledu Vás ostatních velmi
otřesná představa. Bylo by odkrojeno z toho mála, co nám tady zbývá pro rekreační
vyžití, neboť procházky na horku nejsou pro všechny věkové kategorie. Objevují
se zde nepodložené informace o výstavbě penzionů, hotelů, apod. Majitelé
pozemků v rámci podaných žádostí nejsou povinni sdělovat, co konkrétního mají
v plánu zde stavět. Podstatné je to, že mohou žádat o využití dvojího druhu. První
je pouhopouhé využití pro stavbu rodinných domů, nebo o tzv. smíšené využití
ploch, kde je pak možné postavit např. zmíněný penzion. Ale žádat nějakou
záruku, že majitel postaví jen to a to, dost dobře nelze. Je tedy třeba počítat s tím,
že se naše obec může rozšířit až k lesu a vykousnout z něj nemalý kus…
Jak jsem již zmínila, od úterý po celý týden bylo kácení a následná výstavba
v těchto končinách žhavým tématem každého dne. Koncem týdne se tedy sešla na
OÚ velmi početná skupina občanů Třebichovic a Hrdlíva, která reprezentuje
mínění široké veřejnosti, a která se ke kácení a proměně území na stavební parcely
staví velmi negativně.
Z tohoto setkání se rekrutovala malá skupina občanů, která byla ustanovena jako
poradní orgán starosty, nazvána komisí pro ochranu přírody a jejím úkolem bude
předložit v co nejkratší době vyjádření těch institucí, které by měly svým
odborným stanoviskem přispět k našemu společnému rozhodování při změnách
územního plánu.
Připomenu ještě, že dnem 31. 1. 2012 končí příjem žádostí o změnu využití území,
které budou předmětem změny územního plánu, a že koncem února proběhne
veřejné zasedání, na kterém si představíme všechny žádosti o tyto změny.
Udělejte si, prosím, chvíli času na toto setkání, aby Vaši potomci nemuseli klást
našim následovníkům podobné dotazy, jaké kladete vy mně. Na řadu Vašich otázek
totiž odpověď neznám. Jak je možné to, či ono…. Ke spoustě věcí jste měli
možnost se vyjádřit, když jste byli zvání na veřejná projednávání územního plánu
před rokem 2008. To bylo to správné místo, to byl ten správný čas, kdy jste se
mohli ptát, a kdy jste mohli odpovědi získat. Pokud se ale občané nezajímají o to,
co jejich zastupitelstvo činí, nelze se pak podivovat, že věci nabírají zcela
nečekaný směr…
Na internetových stránkách je nově k dispozici anketa, kde můžete zatrhnout jednu
ze dvou odpovědí na otázku Pole za hřbitovem – ZASTAVĚT nebo
NEZASTAVĚT. Pomozte svým názorem sami nasměrovat naše nelehká
rozhodování.
mj
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ROZHODNUTÍ
(zkráceno)

Česká inspekce životního prostředí,
jako orgán státní správy ochrany přírody podle § 75 odstavce 1)
písmene f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

vydává v rámci správního řízení
o omezení škodlivé činnosti,
zahájeného podle ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb.,
oznámením č.j. ČIŽP/41/OOP/SR01/1200254.001/12/PJV ze dne
4.1. 2012, a nařizuje podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád),

předběžné opatření,
kterým účastníkům správního řízení
společnosti RP Real, s.r.o., se sídlem Lípová 472/10,
120 00 Praha 2, IČ: 272 29 858 a Obci Třebichovice,
Třebichovice 89, 273 06 Třebichovice, IČ: 00235016

přikazuje s okamžitou platností se zdržet
dalšího kácení veškerých dřevin
rostoucích mimo les na pozemku
p.č. 1175 v k. ú. Třebichovice.
Dotčený pozemek je v katastru
nemovitostí veden jako ovocný sad,
ale v současné době má charakter
cca čtyřicetiletého smíšeného lesa
o druhovém složení převážně borovice
lesní a bříza bradavičnatá
2
a má výměru 13 653 m .
Toto předběžné opatření se vztahuje také na
případné třetí osoby a ČIŽP ukládá účastníkům,
aby zajistili, že ve výše uvedené činnosti
nebude pokračovat jiný subjekt.

Odůvodnění:
Na základě podnětu ze dne 3. 1. 2012 provedla ČIŽP
dne 4. 1. 2012 inspekční šetření na výše uvedeném
pozemku a zjištěné skutečnosti zaznamenala v Zápise
z inspekčního šetření č.j.: ČIŽP/41/OOP/
1200254.001/12/PJV. Inspekce v zápisu konstatovala, že
v době šetření je pokáceno celkem 25 dřevin, některé
stromy jsou poškozeny naříznutím u báze kmene.
Na základě zjištění ze dne 4. 1. 2012 zaznamenaného
v Zápise z inspekčního šetření
ČIŽP/41/OOP/1200254.001/12/PJV zahájila inspekce
správní řízení o zákazu činnosti a stanovení podmínek
v souladu s § 66 zákona č. 114/1992 Sb.
Správní řízení bylo zahájeno z důvodu, že předmětné
kácení dřevin probíhá bez vydaného povolení dle
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a bez vydaného
závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 12
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Vykácení dřevin na tomto pozemku může mít
nepříznivý vliv na krajinný ráz. Dále by tato
činnost mohla být nedovolenou činností ve
smyslu ustanovení § 7 zákona č. 114/92 Sb.,
dle kterého jsou dřeviny rostoucí mimo les
chráněny před poškozováním a ničením.
Kácení dřevin může být povoleno pouze ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního
a estetického významu dřevin a orgán ochrany
přírody může ve svém rozhodnutí o povolení
kácení uložit žadateli o kácení přiměřenou
náhradní výsadbu ve smyslu ustanovení
§ 9 zákona č. 114/1992 Sb.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti ČIŽP dospěla
k názoru, že v daném případě nastaly podmínky pro
použití ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb., tj.,
že by předmětná činnost, zakázaná předběžným
opatřením, mohla způsobit další nedovolené změny na
obecně chráněných částech přírody.
Předběžné opatření je procesním rozhodnutím
s okamžitou platností. Jeho nedodržení může být
kvalifikováno jako trestný čin maření úředního výkonu.

Pokračování na poslední straně ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
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STAHOVÁNÍ DŘEVA Z VINAŘICKÉ HORKY
O zásazích na Vinařické horce jsem psala naposledy v prosincovém vydání měsíčníku. Mnozí jste se
na vlastní oči přesvědčili, jak se terén nad naší obcí proměnil, když jste sem vyrazili na vycházku.
Možná jste se i vydali po nově vzniklé trase, po které mělo být původně transportováno vytěžené
dřevo. Nakonec se plánovaný transport nekonal, neboť se na OÚ obrátila firma, která kácení akátů
prováděla. Požádala naši obec o možnost využití cesty od horky na hlavní silnici s tím, že tuto bude
využívat jen za příznivých klimatických podmínek, uvede ji do původního stavu a s nejvyšší opatrností
za pomoci malé vyvažovačky dřevo stáhne z horky za můstek a odtud odveze pryč…
OÚ s použitím cesty nakonec souhlasil a průběžně dohlíží nejen na transport dřeva, ale také na
plnění všech uložených podmínek, které byly stanoveny…
V dubnovém čísle vyšel také obšírný článek o tom, kdo a proč kácí akáty na horce, která je přírodní
památkou. Měla jsem takový dojem, že bylo téměř vše napsáno, a že již není člověka, který by
nevěděl… Jak jsem se mýlila! Takže ještě jednou pro ty, kteří z nějakých mně neznámých důvodů stále
netuší:

Z horky bylo odstraněno na 300 stromů, zejména
akátů. Nahradila je směs nově vysazených dubů,
habrů a lip. Vyřezáno a spáleno bylo také velké
množství křovin. Vše s jediným cílem: zachovat
a umožnit další existenci ohrožených teplomilných
rostlinných společenstev s výskytem chráněných
druhů rostlin.

Dlouhodobým cílem péče o přírodní
památku Vinařická hora je především chránit
a udržovat biologickou rozmanitost území
v
dlouhodobém horizontu
pravidelným
obhospodařováním, které mimo jiné podmiňuje
zachování (nebo zvyšování početnosti) populací
ohrožených druhů rostlin a živočichů…
Středočeský kraj, který se o přírodní
památky stará, obdržel v roce 2009 dotaci
v rámci Operačního programu Životní prostředí
na podporu biodiverzity ve zvlášť chráněných
územích zařazených do kategorie přírodní
rezervace a památky. Získal tedy finance na
realizaci části plánu péče o Vinařickou horu,
jejímž dlouholetým neobhospodařováním došlo
k velké expanzi křovin, náletových dřevin
a zejména k zakořenění nepůvodních dřevin,
hlavně akátů.

Středočeský kraj vypsal výběrové řízení a
vítězný uchazeč uzavřel s krajem smlouvu, kde je
předmětem díla mimo jiné vykácení akátů na
ploše o rozloze 3,5 ha. Jedná se o prostor nad
naší obcí, jež dnes již zeje prázdnotou…
Nejprve proběhlo „kroužkování“ akátů a
během podzimu pak následovalo jejich poražení.
V nedávné době byly stromy z horky již
odstraněny. Jejich zbytky bylo možné vidět
vyskládané za hřištěm, odkud byly postupně
odváženy. Během podzimu se na odtěžených
plochách uskutečnila výsadba nových lesnických
sazenic. Jsou chráněny postřikem proti okusu. Po
další 2 roky bude probíhat následná péče, budou
vysazovány nové sazenice na místo těch, které se
neuchytí či budou jinak znehodnoceny. Budou
také ještě prořezávány další části horky, ale
nikoli v tak razantním měřítku.
mj

RE pro naše teenagery ohledně možnosti jezdit na horku motorkou.
Chlapci, motorkou na horku NEJEZDĚTE. Je to přírodní památka, kde roste plno vzácných kytek,
kterým by to moc neprospělo. A ani se to nesmí! My vám tam pro jistotu ještě dáme takovou
zákazovou značku, kterou určitě znáte, a ta vám vždycky připomene, že na horku se chodí jen pěšky.

Jak jsme platili stočné za rok 2011?
Zajímalo to mnoho z Vás. Tak se pojďme podívat na nějaká konkrétnější čísla.
Zcela úvodem musím konstatovat, že nás mile překvapil
přístup obyvatel Třebichovic. Platební morálka občanů byla
až na klasické výjimky našich chronických neplatičů a na pár
„přehlížečů“ avíz naprosto vzorná.
Velice si ceníme toho, že jste stočné platili v termínu a
pokud jste měli před Vánoci finanční krizi, přišli jste si
vyjednat splátky. Vám, kteří avíza stále přehlížíte, se brzy
připomeneme…
Mnohem hůře dopadla v hodnocení osada Saky, kam obec
investovala hříšné peníze, aby občanům zde zhodnotila
majetek a umožnila jim likvidaci odpadních vod v souladu se
standardy 21. století. Bohužel, v roce 2011 jsou zde
připojeny a kanalizaci využívají dvě nemovitosti!!! Přestože
jsme všichni podepisovali smlouvy, že se do určitého data
zavazujeme na kanalizaci připojit, jsou zde 4 nemovitosti,
které doposud tento závazek ignorovaly. Se všemi majiteli
bylo hovořeno a tito přislíbili se v letošním roce připojit.
Jejich domovní přípojky jsou ze strany obce vystrojeny
technologií a termín posledního možného připojení již dávno
vypršel. K několika dalším budovám kanalizace nevede,
nebo se majitelé odmítají připojit. Po těchto všech bude obec
nadále vyžadovat doklady o likvidaci odpadu.

Ve Třebichovicích není na veřejnou kanalizaci napojeno celkem
25 nemovitostí, z toho k 5 z nich není kanalizace vedena (část
obce za cihelnou + myslivecká chata), 3 mají vlastní čističku,
2 objekty jsou v přestavbě, 4 objekty jsou prázdné. Zbývajících 11
domů, ve kterých vznikají odpadní vody, doloží doklady o jejich
likvidaci. Jedná se o tato čísla popisná: 30, 38, 50, 62, 76, 100,
128, 129, 133, 141, 154.
K 31. 12. 2011 bylo vybráno za obec Třebichovice
a Saky celkem 344 862,00 Kč, dlužná částka činila
63 898,00 Kč. Vybráno mělo být 408 760,00 Kč.
Vzhledem k tomu, že se podařilo „přesvědčit“ některé z těch, kteří
se zaplacením ještě po Novém roce „váhali“, dochází během ledna
ke snižování dluhu. Přesná čísla zveřejníme v příštím vydání.
Od ledna 2012 bude kanalizaci provozovat Svazek obcí TSH,
který již obdržel povolení. Na členské schůzi svazku bude
stanoveno stočné pro rok 2012, vyvěšeno na úředních deskách a
projednáno zastupitelstvy obcí Třebichovice a Svinařov. Svazek
bude vystavovat zálohové faktury splatné vždy k 15. dni měsíců
mj
březen, červen, září, prosinec.
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9. NOVOROČNÍ
TURNAJ V LÓŘE
21. ledna 2012 od 14.00
v místním pohostinství
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

STALO

LEDEN

2012

SE

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 2011
10. prosince 2011 měli všichni možnost se přijít obveselit na
„Mikulášskou zábavu“. Pravda, účast nebyla tak silná, jako
o posvícení, nicméně všichni byli i přes nastávající svátky uvolněni
a velice dobře se bavili. Ani tombola nezaostala a doufáme, že si
všichni při ní uloupli ten svůj kousek štěstíčka. Pevně doufám, že se
příště spolu zase setkáme v hojném počtu a veselém duchu.
HRDLÍVSKÁ LÓRA
V dalším ročníku „HRDLÍVSKÉ LÓRY“ zvítězili
naši koně. V mužské kategorii to byl náš skvělý
hostinský Martin Ferenčík. V ženské kategorii pak
neméně skvělá Jana Povondrová a v družstvech
rovněž náš tým. Tímto všem zúčastněným
gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA VINAŘICKOU HORKU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
28. ledna 2012
na malém salonku

SPOLEČNÉ ČTENÍ
V KNIHOVNĚ
29. ledna 2012 od 14.30
Do místní knihovny zveme naše malé čtenáře,
kde je pro ně nachystáno další společné čtení,
malování a povídání.

1. ledna se konal další „novoroční“ výstup na Vinařickou horku. Účast
na této akci je vždy s ohledem na předcházející oslavy velice nízká.
Ale jak se říká, záleží vždy na chuti zúčastnit se. Musím si trochu
postesknout, neboť přestože náš soused Hrdlív je v počtu obyvatel za
námi, tak v tomto případě nás opět předčil, jako vždy. Náš počet 11
lidí, z toho 5 důchodců, se nedá srovnat s počtem 20 všech věkových
kategorií, včetně čtyřnohých mazlíků z Hrdlíva. K tomu nemám co
dodat, jen doufám, že si všichni ten start do nového roku představovali
tak, jak do něj vkročili. Na rozdíl od nás, kteří nezaváhali a rozjeli to
ve sportovním stylu. Za sebe musím potvrdit, že napůl probdělé noci s
určitou dávkou alkoholu, neznám lepší vystřízlivění, než pohybem, ale
hlavně se říká „jak na Nový rok, tak po celý rok“. Přeji všem
lenochům a šípkovým Růženkám, aby už díky své lenosti „nezaspali“
a prožili ten letošní rok stejně krásně a ve zdraví jako všichni ostatní.

ÚNOROVÉ POZVÁNKY

DĚTSKÝ KARNEVAL
18. února 2012 od 15.00
v místním pohostinství
Proběhne vyhodnocení všech masek,
společně si zatančíme a zasoutěžíme.

KARNEVAL
PRO DOSPĚLÉ
18. února 2012 od 20.00
v místním pohostinství
K poslechu i tanci nám zahraje IKAROS.
Vyhodnotíme nejlepší masky a všichni budou mít
šanci vyhrát něco z pěkných cen v tombole.

Pevně doufáme, že v příštím roce se nás sejde více a připojí se i „naše
zlatá mládež“.
Tímto chci poděkovat Standovi Pelánovi, že nás ochotně na vrcholu
Vinařické horky vyfotil. Také chci pozdravit pana Karla Kasíka, který
se rovněž výstupu zúčastnil, pouze však dle svých zdravotních
možností. Obdivuji všechny, kteří stále „drží basu“, i když už to nejde
tak, jak by člověk chtěl.
Katka Pečená
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10. března 2012 od 14.00
Nevšední akce, kam bude umožněn přístup jen dívkám
a ženám. Chlapcům a mužům se otevřou dveře sálu až
v podvečerních hodinách. Možná.

JARNÍ PLES
17. března 2012 od 20.00
Klasická merenda, jak ji znáte z minulosti.
Za hudebního doprovodu skupiny IKAROS.

MÁJOVÁ ZÁBAVA
12. května 2012 od 20.00
Tradiční májová veselice v moderním stylu s kapelou
IKAROS a bohatou tombolou.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
okolo 30. dubna 2012 se soumrakem
Na místním hřišti s připraveným občerstvením, které si
můžete zakoupit a společně konzumovat.

DĚTSKÝ DEN
2. června 2012 od 10.00
Sraz a místo konání ještě upřesníme, vše závisí na počasí.

MOTORKÁŘSKÝ SRAZ
16. června 2012
Již 2. ročník s živou hudbou ve večerních hodinách.
Malé občerstvení v ceně, soutěže.

POUŤOVÁ ZÁBAVA
25. srpna 2012 od 20.00
V klasickém stylu pohodové muziky a tomboly.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

2012

ODO

Již nyní se můžete těšit a do kalendáře si poznamenat:

MDŽ
(MÍSTNÍ DEN ŽEN)

LEDEN

Zkratka, která Vám pravděpodobně naprosto nic neříká, ale to, co se
pod ní skrývá, znáte všichni velmi dobře. ODO je „ostatní dopravní
obslužnost“ a jedná se o dopravu o víkendech a svátcích, která je placena
z obecního rozpočtu. V současné době platíme 14 spojů, které v rámci
ODO projíždějí naší obcí na trase Kladno, Slaný, Kladno.
Rádi bychom provedli mezi občany průzkum využitelnosti těchto
spojů. Důvod je prostý. O sobotách a nedělích projíždějí autobusy naší
obcí téměř bez zastavení, protože na zastávkách nikdo nečeká. Podobnou
situaci řeší i Hrdlív.
Cena za tuto dopravní obslužnost rok od roku roste. Obce, kterými
spoje (u nás především ČSAD Kladno) projíždějí, jsou nuceny platit
ztrátu dopravcům bez ohledu na to, kolik skutečných ztrátových km
připadá na každou jednu obec. Bez ohledu na počet obyvatel, bez ohledu
na počet zastávek, je ztráta dělena počtem územních celků na té či oné
trase. Obce Třebichovice a Hrdlív ztrátu dotují stejnou částkou jako
město Slaný! Pro rok 2012 je to 66 000 Kč.
Smlouva, která je mezi naší obcí a ČSAD Kladno uzavřena z roku
2006, jaksi nereflektuje změny zákonů, které již dávno vešly v platnost.
Novela zákona, dle kterého je uzavřena, zcela zrušila §§, dle kterých
je obci vždy s každým novým rokem stanovena předpokládaná ztráta
roku následujícího. My bychom měli tuto smlouvu vypovědět a uzavřít
smlouvu novou, a to dle zcela nového zákona, který ukládá obcím výběr
dopravců za zcela nových podmínek.
Středočeský kraj kontaktoval obce a nabídl jim pomoc v tomto dle
mého názoru naprosto zvlčilém stavu věcí, kde si licencovaní dopravci
provozující veřejnou dopravu mnou ruce nad lidskou tupostí a
neohrabaností byrokratického aparátu, neboť to, co nevyberou na
jízdném, jim v pohodě doplatí obecní kasy. Snaha o prolomení se
v minulosti objevila již ze strany obce Hrdlív, který apeloval na ČSAD
Kladno (p. Janyš). My jsme se se současným starostou Hrdlíva o totéž
pokoušeli v roce loňském. Nepodařilo se. Byli jsme celkem slušně
vráceni na zem…
Pokud se Středočeský kraj odhodlá k nějaké konkrétní pomoci,
nevím. My v každém případě zmapujeme skutečnou potřebu Vás, občanů
tuto víkendovou dopravu využívat. Pokud by se ukázalo, že máte
opravdový zájem na tom, aby každou hodinu tudy projely busy do
Kladna a do Slaného, není co řešit. V opačném případě se opět pokusíme
při změně jízdních řádů vejít v kontakt s dopravcem…

27. října 2012 od 20.00
Opět nebude chybět tombola a hudba k tanci i poslechu.
Možná dojde i na malé občerstvení.

PĚKNÁ HODINKA
29. října 2012 od 9.00
Pouze pro pány v ranních hodinách s obvyklým
programem, na který jste zvyklí při této akci.

Doprava o sobotách, nedělích a svátcích:
Do KLADNA
4
12
22
30
36
42

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
8. prosince 2012 od 15.00
Určitě přijde MIKULÁŠ a snad nás navštíví také
postavičky z pekla.

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
8. prosince 2012 od 20.00
Kdo chce, může se zúčastnit ve stylovém kostýmu,
ale těšíme se na všechny.
O dalších akcích Vás budeme informovat
průběžně v měsíčníku.

48

4:53
6:23
7:23
8:23
9:23
10:23
12:23

56
62
70
78
86
98
100

13:23
14:23
15:23
16:23
17:23
20:57
22:23

Do SLANÉHO
3
5:45
15
6:45
27
7:51
31
8:51
35
9:51
41
11:51
47
12:51

55
63
71
77
87
93
95

13:51
14:51
15:51
16:51
18:51
21:15
23:00

Prosíme občany, kteří využívají víkendovou dopravu,
aby si vyzvedli dotazníky a zaškrtali ty spoje,
které budou v budoucnu chtít využívat.
Dotazníky budou k dispozici nejen v sídle OÚ, v knihovně,
v pohostinství, ale také v místní Jednotě, nebo si je budete
moci stáhnout z webových stránek obce
www.trebichovice.cz.
Děkujeme všem cestujícím za spolupráci.
mj
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KNIHOVNA
k n i h o v n a @ t r e b i c h o v i c e . c z

WEBOVÁ ANKETA SPOKOJENOSTI ▼▼▼
Indikátor spokojenosti uživatelů knihovny:
do 15 let
stav
počet hlasů v procentech
dobré
přiměřené
špatné

31
23
23

40,3
29,9
29,9

od 12. 12. 2011 celkem hlasů: 77

starších 15 let
stav
počet hlasů v procentech
velmi dobré
19
28,8
dobré
13
19,7
přiměřené
11
16,7
špatné
17
25,8
velmi špatné
6
9,1
od 12. 12. 2011 celkem hlasů: 66

Pokud bychom vycházeli z napočítaných čísel celkových hlasů, vyšlo by nám, že do knihovny
dochází 77 čtenářů do 15 let a 66 čtenářů starších 15 let. To by bylo úžasné! Jenže skutečnost je zcela
jiná. Registrovaných uživatelů máme o poznání méně…
Pokud mají mít ankety na webových stránkách nějakou skutečnou vypovídací hodnotu, bylo by fajn,
kdyby se k nim také tak přistupovalo. A v případě posuzování poskytovaných služeb naší knihovny by
bylo vhodné: tyto nejprve vyzkoušet a pak je hodnotit.

R E A L I Z A C E

P R O J E K T U

KNIHOVNA
PRO 21. STOLETÍ
PROBĚHLA S PŘISPĚNÍM

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Knihovnu můžete navštívit každé pondělí od 15 do 17 hodin a každou středu od 16 do 18 hodin.

VOLNÝ PŘÍSTUPU
K INTERNETU
A INFORMAČNÍM
TECHNOLOGIÍM
Od prosince je pro všechny uživatele
knihovny k dispozici bezplatné užívání
internetu, u paní knihovnice si můžete
domluvit lekce např. základní obslužnosti
počítače, počítačového minima, apod.
V případě zájmu zajistíme i další kurzy.
Knihovna je vybavena také scannerem,
lze zpracovávat fotografie, upravovat je,
stahovat obrázky z několika typů čteček, je
zde
nainstalován
základní
balíček
kancelářských programů, jejichž znalost je v
dnešní době naprostou nutností, pokud se
budete v budoucnu ucházet o nějaké
nemanuální zaměstnání.
Neváhejte a využijte všech nabízených
možností ke svému vzdělávání. Se seniory
pracuje paní knihovnice také individuálně,
pokud mají zájem podívat se na síť světa
známou pod pojmem „internet“. Tato, pro
mnohé ze starší generace, velká neznámá, se
po několika sezeních u počítače stane
vyhledávanou činností, která Vám určitě
prospěje. Je to lepší, než luštění křížovek…

Nové PC pod drobnohledem zastupitelů

NOVINKY
V KNIHOVNĚ

LEDNOVÉ ČTENÍ
V KNIHOVNĚ

Děkujeme Vám všem, kteří jste
knihovně
věnovali
krásné
knihy. Velice krásnou knihu
daroval pan Karel Kasík:

Poslední neděli v lednu
29. 1. 2012 od 14.30
se na Vás, milé děti, ale i na Vaše
rodiče a prarodiče těšíme v naší
knihovně, tentokrát při pohádkách
Hanse Christiana Andersena.

Unikátní přehled dějin lidstva
zahrnuje události od
nejstarších dob až do konce
března 2001.
Už od svého prvního vydání
roku 1992 tato kronika českým
čtenářům nabízí na 1320
stranách výběr nejdůležitějších
a nejzajímavějších historických
faktů v přehledném
uspořádání, mimořádně
bohatou obrazovou
dokumentaci (víc než 3600
většinou barevných ilustrací
a dokumentů, reprodukcí
uměleckých děl, fotografií a
map). V příloze čtenáři
naleznou stručné přehledy
dějin 192 států, seznamy
papežů a nositelů Nobelovy
ceny, jmenný rejstřík.

Určitě znáte Malou mořskou vílu
a jiné pohádky. Přijďte si je
poslechnout, namalovat a vezměte s
sebou hlavně dobrou náladu.

První společné čtení s kocourem Mikešem
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Naše nemalé resty
Když jsem připravovala toto novoroční
číslo zpravodaje, procházela jsem všechna
předchozí vydání měsíčníku, abych zjistila, co
vše nám zbývá z roku 2011 k dořešení. Již na
počátku roku jsem psala o nutnosti vytvoření
plánu obnovy a rozvoje obce, ve kterém
jsme si měli společně naplánovat, kam naše
obec bude směřovat, jaké rozvojové aktivity
naplánujeme a jakým způsobem je budeme
realizovat.
Rok se s rokem sešel a my nemáme ani
čárku. Všechny naše plány létají povětřím a
vy se o nich dozvídáte zejména ze stránek
zpravodaje. To je ale zcela nedostatečné,
neboť, jak ukázala praxe při podávání žádostí
o dotace, tento strategický dokument nám
velice chybí a omezuje tak naší obec v šancích
na
získávání
dotačních
prostředků.
Poskytovatelé dotací logicky požadují, aby
tyto dokumenty měly obce vypracované,
schválené a existovala zde (mimo jiné) jistota
správně vložených peněz…
Jestliže bylo prvořadým úkolem roku 2011
řešení
provozování
kanalizace,
bude
prvořadým úkolem roku 2012 vypracování
a schválení strategického dokumentu – plán
obnovy a rozvoje naší obce.
Vzhledem k tomu, že jsem si kdysi jako
poradní orgány starosty ustanovila různé
komise, budou mít tyto nyní příležitost
projevit své schopnosti a předložit prvotní
návrhy na změny ve svých „resortech“.
Připomeňme si, kdo s kým a co:
Stavebně bytová komise: BREJNÍK P.,
GOMOLA E.
Kulturně sociální komise: HANUŠOVÁ M.,
HOLEČKOVÁ J., FEJFAROVÁ J.
Komise pro rozvoj obce: HORA L.,
ŠUŠKEVIČOVÁ N., IBLOVÁ K.
Komise volnočasových aktivit: JAKEŠOVÁ D.,
PEČENÁ K., FERENČÍK M., JAKEŠ M.
Komise pro životní prostředí: PEŠEK F.,
PEČENÝ L., JAKEŠ M., DUPOVÁ J.
Komise Redakční rada: PEČENÁ K.,
PEČENÝ L., POVONDROVÁ J.

Působnost komisí je dána jejich názvem,
podtržené osoby jsou leadry alias vůdci
příslušných uskupení. Z dosavadní činnosti je
zcela zřejmá aktivita komise volnočasových
aktivit a Redakční rady, která se podílí na
přípravě TM.
Za činností ostatních komisí toho příliš
nestojí, pokud pominu dílčí aktivity jedinců.
Jako celky se zatím příliš neprojevily. Musím
konstatovat, že po roce své „existence“ mi
zatím jako poradní orgány příliš neporadily…

Zcela nově byla starostkou obce ustanovena
nová komise pro ochranu přírody. Stalo se
tak na základě událostí posledních dní, které se
odehrály v lese za hřbitovem. Neustále tu
dochází ke znečišťování a devastaci přírody,
péči o les je třeba věnovat více prostoru. Sami
občané nabídli pomoc a já ji velmi vítám.
„Podaných rukou“ je jako šafránu…
Komise pro ochranu přírody: FEJFAR P. ml,
ŘÁHA V., MAŠEK M., ANTUŠÁK M.,
VELIKÁ L., JEŽEK V., JEŽKOVÁ M.,
GÄRTNEROVÁ V.
Poznámka zcela na okraj: účast v komisích je dobrovolná
a není honorována.

V letošním roce se tedy komise sejdou a
společně předloží paní starostce nějaké dobré
rady ohledně obnovy a rozvoje obce. Pojmem
obec mám na mysli nejen Třebichovice, ale
také Saky.
Očekávám tedy od jednotlivých komisí do
konce měsíce března písemné návrhy, které
budou vycházet z již rozpracovaných plánů a
všech ostatních záležitostí, které probíráme po
celý rok na obci.
Doporučuji všem komisím, aby do této
činnosti zapojily co největší počet občanů a to
zejména z lokalit, kde se příslušné aktivity
budou odehrávat.
Pro pořádek se pokusím zrekapitulovat naše
dosavadní rozpracované plány.
Plánujeme v letošním roce privatizaci
obecních bytů. Obec jako vlastník dalšího
bytového domu (vila), by měla popřemýšlet o
postupné rekonstrukci objektu, ať se to týká
výměny výplní, opravy či zateplení fasády,
apod. Nemalou péči by si zasloužila také
budova OÚ. Také tu máme budovu bývalé
hasičárny, jež obhospodařují sportovci, popř.
příležitostní nájemníci. Zde je v kritickém
stavu rozvod elektrické energie vedoucí přes
vedlejší dům, dnes již v soukromém
vlastnictví. V letošním roce je třeba toto
definitivně
vyřešit!
Nejlépe
současně
s rozšiřováním vodovodu v centru obce, které
nás letos také čeká.
Je nachystána rekonstrukce kapličky
v Sakách. Je zde snaha o její uvedení do
původní barokní podoby. V jednání je také
obnova božích muk.
Rozvoj obce je velmi úzce spjat s chystanou
změnou územního plánu. Chceme v obci
satelit? Chceme zde rodinné domy nebo
preferujeme zachování přírodního bohatství v
podobě několika málo ha lesů a zeleně? Je zde
již několik ploch vymezených ÚP pro
výstavbu, některé z nich vlastní obec. Jaké
bude jejich využití?

Proměníme je v něco, co bude obci přinášet
užitek? Lze je možná pronajmout, nebo je
prodáme? Myslím, že komise pro rozvoj obce
by měla odpovědi na podobné otázky velmi
brzy mezi obyvateli najít.
Také komise pro životní prostředí má před
sebou řadu úkolů. Mnohé z nich jsou průběžně
realizovány. Jsou to zejména naše veřejná
prostranství, cesty, odpadkové koše a více jak
rok omílané vytvoření nového stanoviště pro
kontejnery na tříděný odpad, veřejné osvětlení,
a mnohé další záležitosti v této oblasti.
Nově vzniklá komise pro ochranu přírody by
se měla zaměřit především na obnovu lesa,
která podléhá tzv. „osnovám“, tedy plánu,
který stanovuje, kolik stromů má být pokáceno
a kolik vysazeno. Zatím jenom kácíme!
A čistíme lesy od odpadů a injekčních
stříkaček…
Jeden cíl se ale týká všech. Jedná se o již
„rozjetou“ akci pro podporu bezpečnosti
provozu v naší obci, spojenou s demolicí
budov v centru obce a následným rozšířením,
přeložkou a celkovou rekonstrukcí silnice č.
118 a vybudování chodníků podél ní, nového
osvětlení, dešťové kanalizace, …
Já bych tímto vyzvala nejen komise, ale také
finanční výbor, který by jako auditor peněz
obce měl nad tím vším také popřemýšlet
a držet obecní měšec hezky zkrátka a toky
peněz z něj dle plánu řídit.
Se svými návrhy se může zapojit každý
občan.
Směřujte
je
na
adresu
starostka@trebichovice.cz.
Co je Plán obnovy a rozvoje obce:
►Jde o dokument střednědobé i dlouhodobé
koordinace veřejných i soukromých aktivit,
demografického, ekonomického, sociálního,
kulturního a ekologického charakteru na území
obce.
►Jeho hlavním smyslem je organizace
všeobecného rozvoje obce tak, aby sladění
jednotlivých zájmů vedlo k prosperitě obce.
►Záměry v něm uvedené včetně odsouhlasených postupů jsou pro obec závazné.
►Tento programový dokument dává pevné
rysy společnému směřování k vytčeným cílům.
►Občané mají jasnou představu o tom, kam
jejich obec směřuje a mohou v něm nalézt
mnohé odpovědi na své otázky.
►V neposlední řadě se jedná také o nástroj
samosprávy, dle kterého se budou řídit i ti, co
usednou na naše místa po nás.
mj
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Společnost RP Real se obrací na občany s prosbou, aby se po dobu, než dojde k vyřešení celého případu,
zejména dořešení osudu nařezaných stromů, které hrozí pádem, nezdržovali v jejich blízkosti, neboť zde hrozí
nebezpečí úrazu. Společnost pozemek zajistila cedulemi a plastovou páskou. Prosíme, neničte tyto ochranné
prvky. Vzhledem k tomu, že je zde zakázáno kácet, nelze tyto stromy jinak zabezpečit!
V pondělí 16. 1. proběhlo jednání zástupců společnosti se zastupiteli obce. Z tohoto jednání vzešel příslib
společnosti, že stáhne svoji žádost o změnu využití území – ovocného sadu – na stavební parcely a svého plánu
na výstavbu domů zde se vzdá, neboť jí není lhostejný postoj občanů, který byl celkem jasně vyjádřen. Myslím,
že je to velmi vstřícný krok správným směrem. Budeme tedy nadále společně usilovat o zachování přírody zde.

