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V dobách, kdy křesťanské ideály ještě
nespatřily světlo světa, byla našimi předky
vnímána doba od podzimní rovnodennosti
do zimního slunovratu, jako nejtemnější
část roku, jako velmi temné a chmurné
období.
Je to čas, kdy se otevírá brána mezi světy,
vládu přebírá bůh podsvětí a do svých
podzemních komnat bere sebou veškerou
životní sílu, zelená barva se vytratí a
nahradí ji šeď, mlhy, chlad a temnota.
Člověk, jako světelná bytost, v této
temnotě strádá a jeho touha po světle je
nezměrná…
O první adventní neděli prozáříme
temnotu světlem svící nejen adventních
věnců, ale i světly našeho Vánočního
stromu. Určitě se přijďte podívat a
načerpat trochu té adventní atmosféry.
mj

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 26. listopadu 2011
Třebichovice – za obecním úřadem
13.50 – 14.10
Saky – u kapličky
14.20 – 14.40

Uzávěrka tohoto čísla: 17. listopadu 2011
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
Telefon: 312 672 216
E-mail:
obectrebichovice@seznam.cz
info@trebichovice.cz
URL:
www.trebichovice.cz
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INFORM ACE Z OÚ
US N E S EN Í

POZVÁNKA

Z AST U P IT EL ST V A O BC E

na veřejné zasedání zastupitelstva

Z V EŘ E JN É HO Z AS E D ÁN Í

v pondělí 21. listopadu 2011 od 18.15 hodin
na salonku OÚ

KO N AN É H O DN E
26 . ř íjn a 2 0 11

Program zasedání:
U SN ES EN Í č . 3 / 7 VZ / 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit
s rozpočtovým opatřením č. 5/2011.
U SN ES EN Í č . 4 / 7 VZ / 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s
přípravou žádostí o dotace z Fondů
Středočeského kraje pro rok 2012. Zadání
bude předloženo ZO na příštím veřejném
zasedání, které se uskuteční před termínem
podání žádostí, tedy nejpozději do 14. 12.
2011.
U SN ES EN Í č . 5 / 7 VZ / 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s
předloženým
Oznámením
obce
Třebichovice (Svinařov) o podmínkách
odvádění odpadních vod a poplatku za
stočné. Toto oznámení bude vyvěšeno na
úřední desce obce po dobu nejméně 15 dní.
Nadále bude k dispozici na webových
stránkách obce a v sídle OÚ.
U SN ES EN Í č . 6 / 7 VZ / 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s
předloženým výpočtem ceny za stočné pro
rok 2011. Cena stočného je 26,51 Kč/m3.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s
poskytnutím slevy ve výši 25 % pro
uživatele kanalizace s trvalým pobytem v
obci. Sleva se nevztahuje na podnikatelský
sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo
obce (rekreační objekty). Cena po slevě
celkem na jednoho obyvatele s trvalým
pobytem v obci je 915 Kč.
Uživatelům kanalizace bude vystaveno avízo
k úhradě se splatností do 15. 12. 2011.
Úhradu lze provést bezhotovostním převodem
na účet obce, nebo v hotovosti v sídle OÚ.
Výpočet stočného a výše paušální částky
včetně způsobu vybírání stočného od
uživatelů v roce 2011 bude vyvěšeno na
úřední desce obce po dobu nejméně 15 dní.
Nadále bude k dispozici na webových
stránkách obce a v sídle OÚ.
U SN ES EN Í č . 7 / 7 VZ / 2 0 1 1 :
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s
úhradou členských příspěvků do Svazku obcí
TSH takto:
14 355 Kč převodem na účet svazku a 3000
Kč v hotovosti do pokladny svazku se
splatností do 31. 10. 2011.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
Vydání změny č. 1 ÚP Třebichovice
Rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP Třebichovice
Návrh na odpis pohledávek
Směrnice č. 1/2011 – Směrnice k inventarizaci majetku
a závazků
Stanovení inventarizační a likvidační komise
Přeúčtování majetku z účtu 022 na účet 028
Vyřazení počítačové sestavy
Různé
- Parkování vozidel na chodnících; Diskuze

Vážení občané,
je tu další, v pořadí již 8. veřejné
zasedání, na které jste srdečně zváni.
Bude krátké a stručné, protože na
programu je jen několik nepříliš
atraktivních bodů.
Nejzajímavějším z nich je rozhodnutí
o pořízení změny č. 2 územního plánu
obce.
V březnovém vydání TM byla zveřejněna
výzva pro občany, aby své požadavky na
změnu ÚP předkládali písemně na
formulářích, které jsou k dispozici jak na
webových stránkách obce, tak v listinné
podobě v sídle OÚ. K dnešnímu dni je
evidováno 12 žádostí na změnu využití
území.
V roce 2012 zahájíme pořízení změny č. 2
ÚP a zároveň stanovíme poslední možný
termín, kdy bude možné přijímat
požadavky a návrhy občanů, popř.
fyzických a právnických osob, které mají
vlastnická nebo obdobná práva k
pozemkům nebo stavbám na území obce.
Je navrženo datum 31. ledna 2012. Po
tomto datu již obec nebude žádosti
akceptovat.
Spolu s požadavky žadatelů budou do
změny zapracovány požadavky obce,
především rozšíření silnice č. 118 v centru
obce a její přeložky tak, aby v dotčeném
území bylo možno vybudovat komunikace
pro pěší a zajistit tak maximální
bezpečnost v této části obce.
Podání žádosti na změnu neznamená, že
tato bude zapracována. Územní plánovací
činnost pro obec bude vykonávat MM
Kladna, Úřad architektury a územního
plánování.

Pro obec i žadatele to znamená
především to, že tato část změny ÚP
bude vyhotovena zdarma. Projekční
činnost bude třeba zafinancovat. Pro
všechny žadatele změny ÚP to znamená,
že se budou finančně na této části
vyhotovení změny ÚP podílet společně
a nerozdílně.
Pokud tedy máte zájem o podání návrhu
na změnu využití svých pozemků, např.
máte zahradu, na které byste rádi v
budoucnu stavěli, využijte této možnosti
do 31. 1. 2012.
Pokud chodíte pravidelně na veřejná
zasedání, víte, že téměř vždy se hovoří o
parkování na chodnících. My jsme na
minulém zasedání přislíbili, že si
majitele a uživatele vozidel pozveme a
věc s nimi prodiskutujeme. To setkání se
opravdu uskutečnilo a já všem, kteří
přišli, velmi děkuji, protože jejich
přístup byl více než vstřícný. Všichni do
jednoho si uvědomují, že parkováním na
chodnících způsobují vám, chodcům
velké problémy a přislíbili svá vozidla
odstavit.
Hovořilo se celkově o situaci s
parkováním v obci, probíraly se krádeže
vozidel, které jsou odstavena na
odlehlejších místech. Výhledově není
reálné vyřešit např. oplocené parkoviště,
protože obec žádnými vhodnými
pozemky k takovému záměru určenými
nedisponuje.
Je třeba, aby si parkování každý vlastník
nebo uživatel vozidla řešil individuálně.
Ti, kteří se nedostavili, mohou přijít na
zasedání a využít prostoru pro diskuzi a
vysvětlit občanům, proč ještě parkují na
chodnících.
mj
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKY A JEJICH OCHRANA
Územní ochrana
Krajský úřad Středočeského kraje převzal od 1. 1.
2003 do své působnosti péči o 147 maloplošných
zvláště chráněných území v kategorii přírodní
rezervace a přírodní památka ve Středočeském
kraji.
Co je přírodní památka
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy,
zejména geologický a geomorfologický útvar,
naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů
ve fragmentech ekosystémů, s regionálním
ekologickým, vědeckým či estetickým významem.
Ochranné podmínky
Ve zvláště chráněných územích jsou stanoveny
činnosti, které nejsou dovoleny – u přírodních
rezervací i přírodních památek v základních
a bližších ochranných podmínkách.
Podle § 36 zákona č. 114/1992 Sb. jsou
u přírodních památek zakázány změny
a využívání vedoucí k jejich poškozování.
Bližší ochranné podmínky pro přírodní památky
jsou uvedeny v jednotlivých zřizovacích
předpisech. Jsou v nich omezeny ty činnosti, které
by mohly způsobit poškození nebo zničení
předmětu ochrany.
Výjimku ze základních ochranných podmínek
může u přírodních rezervací a přírodních památek
povolit v jednotlivých případech vláda svým
usnesením jen v případě, pokud jiný veřejný zájem
převyšuje zájem ochrany přírody. V ostatních
případech je k povolení výjimky příslušný Krajský
úřad, a to na základě provedeného správního řízení
samostatným rozhodnutím.
Poškození, zničení nebo nedovolené změny
v chráněných územích mohou být kvalifikovány
jako přestupek nebo protiprávní jednání
a mohou být sankcionovány pokutou až do výše
1 milion Kč. Tyto pokuty může ukládat obecní
úřad obcí s rozšířenou působností a Česká inspekce
životního prostředí.
Plány péče
Lidské aktivity, které jsou v souladu s ochrannými
podmínkami zvláště chráněných území, jsou
usměrňovány prostřednictvím plánů péče. Tyto
plány vycházejí z inventarizačních průzkumů
a dalších odborných materiálů a obsahují pokyny
pro regulaci přirozeného vývoje a lidských
činností, zejména pro provádění praktických
zásahů, vedoucích k udržení, resp. zlepšení stavu
předmětu ochrany. Jsou využívány jako závazný
podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů,
zejména pro lesní hospodářské plány a územně
plánovací dokumentace. Plány péče schvaluje
krajský úřad zpravidla na období 10 let.
Označení v terénu
Označování zvláště chráněných území v terénu se
provádí červenými pruhy ve výšce 1,5 m
umístěnými na kmenech stromů nebo na sloupcích
tak, že jeden pruh probíhá po celém obvodu kmene
(sloupku), druhý jen z vnější strany chráněného
území. Při pohledu zevnitř je viditelný jen jeden
pruh, při pohledu zvenčí oba dva. Na přístupové
cesty a exponovaná místa se umisťují tabule se
státním znakem a označením kategorie chráněného
území. V některých častěji navštěvovaných
územích jsou na přístupových cestách umístěny
informační tabule.

Vzhledem k událostem posledních dnů nezaškodí si připomenout, že se v našem
bezprostředním okolí nacházejí dvě taková území, která jsou označena jako
přírodní památka. Jedná se o Třebichovickou olšinku a Vinařickou horku. Obě
tato území jsou státem chráněna proti poškozování a nedodržování stanovené
ochrany podléhá nemalým pokutám (viz. vedlejší sloupec).
Středočeský kraj se o tato území stará dle plánů péče. V případě Vinařické horky
to znamená, že zde dochází k prosvětlování území odstraňováním vzrostlých
akátů, mýcením křovin s následnou novou výsadbou. Psala jsem o tom v jednom
z předchozích vydání TM a připomínám to znovu, zejména z toho důvodu, že se
mnozí z Vás dotazujete, co se to na horce děje. Neděje se zde nic protiprávního,
alespoň co se odstraňování akátů týče.
Bohužel se protiprávního jednání dopouštějí někteří občané např. tím, že sem
jezdí pro dřevo, ničí porosty, nebo na chráněná území vyvážejí odpad. Na některé
přestupky se již zaměřilo životní prostředí, v jehož kompetenci je udělování
pokut. Povinností obce je o všech takových „aktivitách“ neprodleně informovat
buď Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, nebo přímo Českou
inspekci životního prostředí. Učinit tak může také každý z Vás, pokud se stane
svědkem porušování ochrany těchto území.
Přestože pohled do útrob horky, kde je prováděna těžba, nenechá jedno oko
suché, věřme, že za pár desítek let tady vyrostou nějaké stromy. Nic jiného nám
ostatně nezbývá…
Následující řádky jsou určeny především rodičům chlapců, kteří mají
v oblibě střelné zbraně, rachejtle, dělobuchy a podobné „hračky“.
Někteří hoši si totiž oblíbili Vinařickou horku a na jejích svazích si
zřídili jakousi střelnici, kde odpalují, co se dá. Že po nich zbývá
neuvěřitelný bordel, je jedna věc. Že se dopouštějí porušování
ochrany přírodní památky, věc druhá. Ta třetí je ale mnohem
závažnější, protože se svým střílením dopouštějí poškozování cizí
věci. V neděli 13. listopadu se majiteli psa přihodila při dětské hře s
rachejtlemi naprosto otřesná příhoda. Jeho pes se tak lekl, že spadl
do potoka, kde málem utonul. Když se psa podařilo z vody dostat
ven, byl v takovém šoku, že bylo třeba odvézt ho k veterináři.
Nejedná se o první případ, kdy se majitelé psů cítí být ohroženi a tak
důrazně žádám rodiče chlapců, aby zabránili svým potomkům v
takovém konání. Předejděme, prosím, zbytečným nepříjemnostem.
Je-li potřeba střelby nějakou životní nutností, provozujte tuto činnost
na místech k tomu určených. Občanům se chování chlapců
nezamlouvá a obtěžuje je. Pevně věřím, že tato domluva bude
dostatečná a střílet se u nás bude jen při výjimečných příležitostech.
DĚKUJEME.

M. Jehličková

V pátek 11. 11. 2011 byla na cestu vedoucí na
Vinařickou horku umístěna cedule označující území
za přírodní památku.
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SE

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

DRUHÉ ADVENTNÍ
ČAROVÁNÍ

29. října 2011 se konal taneční posvícenský rej našich i přespolních občanů.
Účast byla nebývalá, bylo takzvaně „narváno“ a pevně doufáme, že se
všichni dobře pobavili. Budeme se na všechny těšit na dalších akcích.
kp

26. listopadu 2011 od 15.00
na malém salonku

SCHŮZKA OCHOTNÍKŮ TŘEBIVADLA
30. října 2011 se sešli naši ochotníci, aby započali novou divadelní sezonu.
Soubor byl obohacen několika novými tvářemi, se kterými se budete moci
setkat někdy na jaře příštího roku v další pohádce, kterou na motivy pohádky
Hrátky s čertem přepsala Jana Povondrová. Zatímco třeba v
Cimrmanovském ansámblu hrají muži ženské role, v našem Třebivadle je to
zcela naopak. Pánů je zde jak šafránu, a tak ty pekelné čerty budou muset
ztvárnit hérečky, poněvadž hérci nejsou…
mj
PĚKNÁ HODINKA

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
27. listopadu 2011 od 17.45

31. října 2011 proběhla další pánská pěkná hodinka. Bylo pokřtěno několik
„naplavenin“ a tím byly oficiálně přijati mezi místní chlapi. Účast byla
oproti předešlému roku velká, nikdo se nepopral, všichni se vrátili k rodinám
v pořádku a již nyní se těší na příští rok.
kp

za budovou OÚ
ČTENÍ V KNIHOVNĚ S KOCOUREM MIKEŠEM

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
3. prosince 2011 od 16.00
na sále

… se z důvodů několikadenní odstávky kotle přesunulo ze soboty
5. listopadu na čtvrtek 17. listopadu. Kocour Mikeš se malým čtenářům
omluvil, ale v knihovně byla taková zima, že to prostě nešlo ustát. Ve čtvrtek
už bylo ale teploučko a tak se mohly děti potěšit poslechem několika příběhů
kocoura Mikeše z Hrusic, který sem zavítal se svými
neuvěřitelnými dobrodružstvími. Děti pak malovaly
ilustrace k tomu, co slyšely. Nejvíce je pravděpodobně
oslovil příběh o tom, jak Mikeše ukradli jacísi podivní lidé.
A nebýt četníků, ví Bůh, jak by to všechno dopadlo.
No, škoda, že to tak funguje jen v pohádkách….
mj
PODZIMNÍ PÁLENÍ „ČARODĚJNIC“

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
10. prosince 2011 od 20.00
na sále

K poslechu i tanci bude hrát skupina
IKAROS, je připravena bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč.

12. listopad 2011. Pokus o nalákání do podzimní přírody, nabídka opékání
buřtů, limo, pivo, krásné počasí, k tomu na hřišti fotbal a otevřený stánek.
Co více nabídnout, abychom Vás vylákali z chalup, od televizí, nebo kde to
k čertu všichni jste? Tak snad na jaře…
A když už je zmínka o fotbale… Doposud jsem žila v domnění, že fotbal je
více společenská hra, že se na fotbale fandí, občas se zakřičí slovo „gól“ a
všude kolem je nějaká živější atmosféra, která pomáhá hráčům v jejich
snažení. Nicméně sobotní zápas vypadal zcela jinak. Tak se ani nelze divit,
že si naši fotbalisté připsali na svůj účet zase nějakých pár gólů…
mj
KNIHOVNA
V měsíci listopadu došlo k výměně knižního fondu a je zde k dispozici opět
více jak 100 knih, které nám zapůjčila v rámci vzájemné výpůjčky
Středočeská vědecká knihovna Kladno. Knihy všech žánrů si můžete
zapůjčit v pondělí v době od 15 do 17 hodin a ve středu od 16 do 18 hodin.
Obec obdržela od Středočeského kraje dotaci na nákup počítačů,
multifunkční tiskárny a projektoru. Všem zájemcům se tak otevírá v
knihovně nový prostor, ve kterém můžete využít této techniky nejen ke
svému sebevzdělávání. Každý, kdo má zájem o kurzy počítačového minima,
ať se přihlásí u paní knihovnice. Zařízení bude instalováno během prosince.

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN
Ještě do konce listopadu je možné se přihlásit na jednodenní zájezd na adventní
trhy, který plánujeme v případě Vašeho zájmu na pátek 9. prosince.
Cena by se měla pohybovat okolo 300 Kč. Více info na www.trebichovice.cz

