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OZNÁMENÍ OÚ TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016,
o nočním klidu, ve dnech konání

MOTOSRAZU 25. 6. 2022
se doba nočního klidu v noci následující po konání
akce 26. 6. 2022 vymezuje od 2. do 6. hodiny.
AKCE JE SPOJENA S VENKOVNÍ ZÁBAVOU!
Uzávěrka tohoto čísla: 26. května 2022
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:

M. Jehličková (mj)

Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 13.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 13.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu
i mimo úřední hodiny.
Telefon:
E-mail:
URL:

312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz

Informační zpravodaj Třebichovický měsíčník najdete také na webových stránkách obce www.trebichovice.cz
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INFORMACE Z OÚ

na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 30. května 2022
od 18.15 hodin v malém salonku

US NE S E N Í č . 3 / 2 V Z / 2 0 2 2 :
ZO Třebichovice souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebichovice se společností
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Program zasedání:

US NE S E N Í č . 4 / 2 V Z / 2 0 2 2 :
ZO Třebichovice souhlasí s pronájmem pohostinství slečně Kláře Jakešové,
IČ 17050456 a ukládá starostce podepsat nájemní smlouvu.
US NE S E N Í č . 5 / 2 V Z / 2 0 2 2 :
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U SN E S E NÍ Z E 2. VE Ř EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ Z O
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KVĚTEN

ZO Třebichovice rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a)
Stavebního zákona o pořízení Změny č. 6 územního plánu
Třebichovice zkráceným postupem podle § 55a a § 55b Stavebního
zákona. Změna bude pořizována na základě schválené Zprávy
o uplatňování územního plánu Třebichovice v uplynulém období.
ZO Třebichovice schvaluje uzavření smlouvy s fyzickou osobou
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti, jíž bude Ing.
Ondřej Kalivoda, Ph.D, který je držitelem osvědčení Ministerstva
vnitra České republiky č. 800089966 a splňuje i ostatní kvalifikační
požadavky stanovené § 24 Stavebního zákona. Předmětem smlouvy
bude zajištění pořízení Změny č. 6 územního plánu Třebichovice.
Smlouva bude uzavřena s celkovým plněním ve výši 70 000,-.
Uzavřením smlouvy se Obecní úřad Třebichovice stává
pořizovatelem Změny č. 6 územního plánu Třebichovice.
ZO Třebichovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž
předmětem bude zpracování Změny č. 6 územního plánu
Třebichovice a následného úplného znění územního plánu
Třebichovice po vydání jeho změny č. 6 s Ing. Ondřejem Kalivodou,
Ph.D., který je autorizovaným architektem pro obor územní plánování
(č. autorizace ČKA 4098). Smlouva bude uzavřena s celkovým
plněním ve výši 148 750,-.
ZO Třebichovice stanovilo starostku obce, paní Markétu
Jehličkovou, určeným zastupitelem podle ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., který bude spolupracovat s pořizovatelem v průběhu
pořizování Změny č. 6 územního plánu Třebichovice.

1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání

2.

Rozpočtové opatření č. 5/2022

3.

Stanovení počtu členů zastupitelstva na
další volební období

4.

Schválení závěrečného účtu s výhradou za
rok 2021

5.

Schválení účetní závěrky 2021

6.

Umístění boxu Zásilkovny na obecní
pozemek

7.

Smlouva o smlouvě budoucí TřebichoviceSaky, č. parc. 400

8.

Různé

Z-BOX Zásilkovna v obci
Jedním z bodů programu květnového
zasedání bude i umístění Z-BOX, což
je samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny, která obyvatelům naší
obce výrazně zjednoduší vyzvednutí
objednaných zásilek. Nebudete muset
být jako na trní a čekat, až vám zavolá
kurýr, nebo jezdit do výdejních míst
mimo naši obec.

V tabulce níže můžeme sledovat pohyb obecních financí v průběhu několika let. Poslední sloupec ukazuje hospodaření obce
v uplynulém roce. A schválení závěrečného účtu za loňský rok bude také stěžejním bodem zasedání.
Závěrečný účet

2017

2018

2019

2020

2021

Plánované příjmy

6 312 212,00 Kč

6 311 690,00 Kč

7 490 690,00 Kč

7 815 626,00 Kč

9 066 114 Kč

Skutečné příjmy

8 819 218,01 Kč

8 495 287,12 Kč

8 506 069,89 kč

11 612 135,49 Kč

10 681 033,89 Kč

1 537 440,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

60 825,00 Kč

18 795,00 Kč

140,00 Kč

3 220,00 Kč

0,00 Kč

Plánované výdaje

7 415 200,00 Kč

8 061 690,00 Kč

12 030 690,00 Kč

13 393 626,00 Kč

12 324 450,00 Kč

Skutečné výdaje

7 313 636,78 Kč

6 772 362,95 Kč

5 562 151,46 Kč

12 149 081,25 Kč

9 082 894,43 Kč

Plánované splátky úvěru

344 582,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Skutečně uhrazené splátky úvěru

344 582,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Počáteční stav k 1. 1.

3 272 088,20 Kč

4 440 430,83 Kč

5 384 493,60 Kč

8 184 384,23 Kč

4 365 616,64 Kč

Stav ke konci období

4 440 430,83 Kč

5 384 493,60 Kč

8 184 384,23 Kč

4 365 616,64 Kč

4 717 658,64 Kč

Počáteční stav k 1. 1.

132 041,83 Kč

124 698,43 Kč

903 559,83 Kč

1 047 587,63 Kč

4 329 409,46 Kč

Stav ke konci období

124 698,43 Kč

903 559,83 Kč

1 047 587,63 Kč

4 329 409,46 Kč

5 575 506,82 Kč

z toho za prodej bytů
z toho za prodej pozemků

Dlouhodobé závazky (úvěry)
Komerční banka

Česká národní banka
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Komentář k:

USNESENÍ č. 5/2VZ/2022:
Na 2. veřejném zasedání byla odsouhlasena velmi podstatná věc, kterou je
rozhodnutí o pořízení Změny č. 6 územního plánu Třebichovice.

KVĚTEN

2022

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ konstatovala, že je žádoucí z ÚPDo vypustit
některé zastavitelné plochy, jejichž realizaci brání objektivní nebo
majetkoprávní příčiny, a nahradit je případně jinými zastavitelnými
plochami, u nichž je pravděpodobnost využití v krátkém časovém
horizontu vyšší.

Zastupitelstvo obce Třebichovice svým usnesením č. 7/6VZ/202 ze dne
9. 11. 2020 schválilo ZRÁVU O UPLATŇOVÁNÍ územního plánu
Třebichovice v uplynulém období.

Pozn: V podstatě to znamená především umožnit výstavbu na degradovaných
plochách areálu bývalé cihelny a vytvořit zde prostor pro novou zástavbu. Obec
je nakloněna myšlence nezastavovat zbytečně zelené plochy, nevytvářet
satelity a ponechat obci venkovský charakter…

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ se zpracovávala na základě § 55 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (Stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.

Ze ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ tak vyplynula potřeba pořídit Změnu č. 6 ÚPDo,
o jejímž pořízení rozhodne ZO Třebichovice. Změna č. 6 bude projednávána
zkráceným postupem dle Stavebního zákona, včetně projednání s veřejností,
a následně bude schvalována ZO Třebichovice. Po schválení Změny č. 6 bude
vypracováno Úplné znění územního plánu Třebichovice po vydání změny č. 6.

Územní plán Třebichovice v původním znění byl vydán opatřením obecné
povahy č. 1/2008 a nabyl účinnosti dne 7. 5. 2008. Následně byl opatřen
pěti změnami. Územní plán a jeho Změny č. 1 až č. 5 tvoří platnou územně
plánovací dokumentaci obce Třebichovice (dále jen ÚPDo).

ZO Třebichovice svým usnesením č. 4/9VZ/2021 ze dne 6. 12. 2021 rozhodlo
ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. o podmínění zpracování Změny
č. 6 Územního plánu Třebichovice a vyhotovení Úplného znění Územního plánu
Třebichovice po vydání jeho Změny č. 6 úhradou poměrné části nákladů od
jednotlivých navrhovatelů.

Možná by bylo dobré zrekapitulovat, oč tu běží.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ vyhodnotila uplatňování ÚPDo v minulém
období, tj. od doby předložení poslední zprávy o uplatňování zastupitelstvu
obce Třebichovice v roce 2016 do roku 2020. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
řešila zejména využití zastavitelných ploch vymezených v ÚPDo. Na území
obce Třebichovice vymezila ÚPDo 10 zastavitelných ploch pro bydlení nebo
smíšených obytných, jednu zastavitelnou plochu pro občanské vybavení,
jednu zastavitelnou plochu pro technickou infrastrukturu a další zastavitelné
plochy pro dopravní infrastrukturu, zeleň a veřejná prostranství.
Současně se v obci nachází plochy, které by pro výstavbu byly vhodné,
jejich vymezení jako zastavitelných ploch (popř. ploch přestavby) však není
s ohledem na ustanovení § 55 odst. (5) v současné době možné.

Stanovilo poměrnou část nákladů ve třech kategoriích a způsob výpočtu výše
částečné úhrady.
Zahájení úkonů na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice bylo
podmíněno podpisem dohody o závazku úhrady poměrné části nákladů na
zpracování Změny č. 6 a Úplného znění a složením příslušné částky na účet
obce všemi vlastníky prověřovaných pozemků. Termín úhrady byl stanoven do
31. 3. 2022. Dohody byly podepsány a částky zaslány na účet obce.
Nic tedy již nebránilo pořídit Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice.

Letecký snímek obce z května 2022

mj
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USNESENÍ č. 4/2VZ/2022:
Na 2. veřejném zasedání byl odsouhlasen pronájem restaurace
zvané trefně Případov slečně Kláře Jakešové, která je všeobecně
známa svou zručností při výrobě pochutin obsahujících optimální
množství cukru v mnoha podobách. A zdá se, že nyní budeme mít
všichni možnost tyto pochutiny zařadit do svých jídelníčků mnohem
častěji než dříve.
Klárka si připravila do nabídkového řízení moc pěknou prezentaci
svého podnikatelského záměru, a tak pojďme společně nahlédnout,
co se na nás chystá.
Jejím cílem je rozšířit skladbu stávajících zákazníků pohostinství
tak, aby se stalo vyhledávanou zastávkou příjemného relaxu
s výtečným občerstvením pro široké spektrum veřejnosti.
 Rozšíření nebo výměna nabídky piva dle preferencí zákazníků,
nejspíš to budou Krušovice.
 Více druhů kávy: Latté, Espresso, Cappuccino aj.
 Nově v nabídce sezónní domácí limonády a moravská
rozlévaná vína!
 Studená i teplá kuchyně – polévka, guláš, topinky, palivec,
nakládaný sýr, utopenec aj.
 Sladké pochutiny jako vafle, palačinky, zákusky, poháry,
zmrzlina.
 K dispozici bude také denní tisk.
 Pravidelná aktualizace denní nabídky a dění v hospůdce bude
probíhat také na sociálních sítích.
 A tohle všechno bude možné zaplatit i bezhotovostně kartou.
V rámci zpříjemnění prostředí je v plánu předělat vstupní prostory
od pípy (z druhé strany blíže ke kuchyni), obměnit záclony, závěsy,
ubrusy, zprovoznit kamna na dřevo a další.
Samozřejmostí bude čisté a funkční WC a čisté prostředí jak
v hospodě, tak na zahrádce a bezprostředním okolí.
Otevírací doba: DUBEN - ZÁŘÍ
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

15:30 - 22:00
15:30 - 22:00
15:30 - 22:00
15:30 - 22:00
15:30 - 24:00
14:00 - 24:00
14:00 - 22:00

Přejeme Klárce, ať se plány vydaří a hospoda praská ve švech! mj

s
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EVROPOU NA KOLE

KVĚTEN

2022

BANÁT - SVATÁ HELENA
Pomalu mizející kolonie, které v českých poměrech nemají obdoby.
Jak se naši krajané ocitli v jihozápadním Rumunsku?
Málokdo si dnes umí představit, že by opustil rodnou zemi a měl si
vytvořit nový domov v pusté netknuté krajině. V roce 1823 však
nemalé množství českých rodin kývlo na lákavou nabídku a vydalo se
na několikaměsíční cestu do neznáma s vidinou lepšího života, která
se ve výsledku příliš nenaplnila. Za vším stál tehdy důmyslný
obchodník se dřevem.

V pondělí 2. 5. 2022 o 12. hodině polední vyrazil na svou
další cestu po Evropě Zdeněk Mračko. Jak jinak než na kole.
I s výbavou na cestu váží jeho kolo asi 50 kilo. Cyklista sám
o něco víc, 72 kg.
Rozloučit se s ním a šťastnou cestu mu popřát přišli
kamarádi, kteří jeho cesty sledují.
A kam že má Zdeněk namířeno? Na jih, za sluncem, protože
miluje vedro! Předběžný plán cesty je následující:
Česko – Rakousko – Slovinsko – Chorvatsko – Bosna
a Hercegovina – Srbsko – Černá Hora – Albánie – Kosovo
– Severní Makedonie – Řecko – Turecko – Bulharsko –
Rumunsko – Moldávie (Podněsterská Moldavská
Republika).
Cestou má v plánu navštívit také ostrovy Korfu, Krétu,
Gavdos a Kypr. Celkem je to nějakých 12 000 km.
A když cesta bude ubíhat bez potíží a kolo vydrží, chce
Zdeněk také navštívit Gruzii (Adžarskou autonomní
republiku) a připočítat si na konto dalších 3 500 km.
Když jsem se ptala, kdy se vrátí, říkal, že to chce stihnout za
4 měsíce! Protože si chce co nejdříve vydělat na další cestu.
Prý to bude někam na sever, za polární kruh. A pak má
v plánu splnit si další sen. Tím je Amerika.
Díky spojení Zdeňka s Vaškem OU.a.OU máme následující
aktuální zprávy:
Sobota 7. 5. – po jednodenní
zastávce u příbuzných na
Šumavě cestuje tři dny po
Rakousku a to za velmi
deštivého počasí. 8. 5. –
pokračuje přes Slovinsko. To
procestoval za slunečného
počasí. 10. 5. – dorazil do
Mariboru…

Tehdy žil ve městě Oraviţa podnikatel a obchodník dřevem Magyarly. Ten
potřeboval lesní dělníky na kácení dřeva a jeho dopravu na určitá místa.
Pomocí svých placených agentů nalákal obyvatele z Čech k přesídlení do
Banátu. Lidé se nechali nalákat především proto, že v té době byla v celém
Rakousko-Uhersku po napoleonských válkách špatná ekonomická situace. Zde
jim bylo slíbeno přidělení půdy, osvobození od vojenské služby a od roboty.
Pro tyto přesídlence bylo třeba založit osady.
Nejprve byla roku 1823 založena Svatá Alžběta (zanikla roku 1847 pro
nedostatek vody), o rok později asi 2 km od ní obec Svatá Helena. Vesnice
dostaly jména po Magyarlyho dcerách.
Začátky přistěhovalců byly velmi těžké. Dělníci museli vykácet hustý prales
a dopravit dřevo k Dunaji. Při této těžké práci bylo třeba postavit chalupy
a založit na odkryté půdě zahrady a orná pole. Po čtyřech letech – na jaře 1827
– však Magyarly zastavil lesní práce, sebral veškeré nářadí a zmizel neznámo
kam. Lidem nezbylo nic jiného, než se živit pouze rolnictvím.
Některé rodiny podstoupily strastiplnou cestu zpět do Čech, zbývajícím velmi
pomohli vojenští pohraničníci tehdejšího Rakousko-Uherska. Přijali je do
vojenské služby jako strážce hranic s Tureckem.
Podle úředních údajů žilo v roce 1830 ve Svaté Heleně 338 obyvatel. O 100 let
později jich zde žilo již 916. Po roce 1990 se začali Češi především
z ekonomických důvodů vracet zpět do České republiky. V současné době žije
ve vesnici zhruba 350 obyvatel.
Zdroj: www.svata-helena.eu/index.htm

21. den cesty tráví v obci
Svatá Helena v Rumunsku.
Jedná se o obec s převážně
českými krajany.
A právě tam se za ním můžeme vypravit prostřednictvím
malého povídání o Banátu a pozvánky na zdejší festival.
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Změna Tarifu PID
ve Středočeském kraji

od 12. 6. 2022
Od 12. června 2022 dochází na základě
rozhodnutí Středočeského kraje
k několika úpravám jízdného na linkách
v systému PID ve Středočeském kraji.
Nejvýznamnější změnou je
ZRUŠENÍ BEZPLATNÉ PŘEPRAVY
PRO SENIORY NAD 70 LET
V AUTOBUSECH
a sjednocení podmínek pro tuto věkovou
kategorii v autobusech a vlacích PID.
Senioři nad 70 let budou nově platit
poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní
senioři od 65 let.
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