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V novém roce 2011

bližší info uvnitř vydání

BUDIŽ SVĚTLO!
Od ledna letošního roku se údržby veřejného
osvětlení ujal pan Luboš Pečený. Již v prvním týdnu zajistil,
aby svítila všechna světla, bohužel jedno ze světel
je značně mechanicky poškozeno. Tato záležitost bude projednána
na OÚ zda světlo opravit, nebo vyměnit.
Pokud zjistíte, že některá z lamp pouličního osvětlení nesvítí,
oznamte to buď na obecním úřadě, nebo zašlete zprávu přímo
panu Pečenému:


ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Luboš P EČ E NÝ
e-mail: pecenylubos@seznam.cz
telefon 775 612 021

Dámy a pánové, hoši a děvčata,
vítejte v novém roce 2011, do kterého Vám
všem jménem svým i jménem ostatních
zastupitelů a pracovníků obecního úřadu
přeji pevné zdraví a nervy. Obojí budete
potřebovat.
Hledíte-li do roku 2011 s obavami, mohu
Vás pouze ubezpečit, že nikdy není tak zle,
aby nemohlo být ještě hůř.
Hledíte-li do něj s radostí a plni očekávání,
nemohu s Vámi nesouhlasit. Je to správný
přístup, který sám o sobě přináší úspěch.
A jsou-li mezi Vámi i ti, kteří do něj vstupují
s vírou, nemám, co bych dodala.
Ať tak či tak, nakročili jsme do druhé dekády
21. století, ve kterém nás – s přihlédnutím
k historickým zvratům, které se čas od času
dějí – pravděpodobně čeká další „konec
starých časů“. Stačí ohlédnout se o pouhých
100 let zpátky, někam na počátek minulého
století, připočítat k tomu události, které
lidstvo prožilo a uvědomit si, kolikrát se za
tu dobu svět změnil, kolik „starých čas“ je
už nenávratnou minulostí.
Ale nepředbíhejme. Jsme teprve na začátku
nového roku a tak si užívejme každého
nového rána, do kterého se nám podaří
vstát, a nechme se překvapit, co nám
přinese.
Jeho začátek nám, jako vždy, zvedl ceny.
Všimnout si mohli ti, kteří cestují autobusem,
neboť ceny jízdného se šplhají k nebeským
výšinám, stejně tak jako cena vody a jiných
produktů, bez kterých již dnes nedokážeme
existovat.
V březnu si opět zavolíme, protože je třeba
obsadit post senátora za náš kraj, čeká nás
velké sčítání lidu, neboť za posledních 10 let
je třeba zaktualizovat statistiku a zjistit,
kolik toho doma máte a 31. březen bude
posledním dnem, kdy bude možné platit
papírovými padesátikorunami…
Takže s úsměvem a odvahou do nových dnů
roku 2011.
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 19. ledna 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
obectrebichovice@seznam.cz
E-mail:
URL:
www.trebichovice.cz

STRANA

2

INFORMACE

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

Z OÚ

Úvodem několik informací z veřejného zasedání
zastupitelstva, které se konalo 22. prosince 2010 a na kterém
jsme přivítali necelých 20 občanů.
Projednávala se řada věcí a usnesení zastupitelstva je
k dispozici na úředních deskách a také v obecním zpravodaji,
neboť jedním z bodů nového Jednacího řádu, který byl
schválen, je povinnost starostky obce tato usnesení tímto
způsobem zveřejnit. Je to jakýsi první krok k tomu, abyste se
také začali zajímat o to, co se v obci, kde žijete, děje a mohli se
tak aktivně zapojit. Každý projednávaný bod je otevřen diskuzi
mezi zastupiteli a občany a prosincové zasedání ukázalo, že je to
možné. Skutečně jsme mezi sebou komunikovali a za sebe mohu
říci, že je to nejen přínosné, ale také povzbudivé, je-li slyšet
odezva.
Máme sestaveny komise, které budou plnit nebo již plní řadu
úkolů. Velmi brzy se setkáte osobně i s jejich členy, berte je tedy
jako součást iniciativních a poradních orgánů starostky.
Problematika ztracených psů je, stejně jako v letech
minulých, řešena podpisem smlouvy se psím útulkem Na
Bouchalce. Ztracený, zatoulaný pes je dle zákona ztracenou věcí
a patří té obci, na jejímž katastru je tento nalezen. Pokud
pomineme odhánění psů do vedlejších obcí, je třeba se
o nalezence postarat do doby, než se přihlásí jeho majitel. Po
uplynutí ½ roku se stává naším majetkem. Sami vidíte, že při
rozhodování o této věci není v podstatě jiné řešení, než svěřit psa
do odborné péče. Takže – pokud objevíte ztraceného psa, volejte
OÚ, který zajistí přesun zvířete do psího útulku.
V prosinci byl na adresu DSO Kladensko – Slánsko se
sídlem v Hradečně doručen dopis, ve kterém Obec Třebichovice
odstupuje od smlouvy o jeho zřízení. Naše členství zde bude
ukončeno ke dni 30. 6. 2011. Jedná se o formaci, která byla
založena za účelem získání dotačních peněz na projekt
kanalizace a ČOV. Tento projekt byl již ukončen a není důvod
nadále v tomto uskupení setrvávat. Na zasedání dostali občané
také informaci o schůzce DSO, která se uskutečnila v prosinci
v sídle svazku. Z jednání vyplynulo, že po ukončení projektu
obcí Hradečno, Ledce, Přelíc, Drnek, kde projekt odkanalizování
není doposud ukončen, dojde s velkou pravděpodobností k jeho
likvidaci. Současně dochází k převodu nehmotného majetku
z vlastnictví DSO na jednotlivé obce. Podpisem darovacích
smluv máme tedy v majetku projektové dokumentace, které
jsme si ovšem kdysi sami zaplatili. Zmiňuji se o tom proto, aby
si snad někdo nemyslel, že jsme dostali něco zadarmo!
Velký šum nastal v sále, když byla řeč o faktuře za nákup
nového plynového kotle do obecního bytu. Kotel přestal
sloužit nájemníkům během prosincové soboty, kdy ručička
teploměru ukazovala v noci ke 20 pod nulou. Předem odhadnutá
cena dodavatele zněla na částku 25 000 Kč. Fakturováno bylo
41 708,40 Kč. Nelze se tedy divit, že zastupitelstvo neodsouhlasilo proplacení faktury, rozporovalo ji a požaduje
vysvětlení fakturovaných částek.

Ohledně problematiky obecních bytů byl do programu
zařazen nový bod, jehož přijetí bylo jednomyslně zastupiteli
přijato. Jedná se o jednostranné zvýšení nájemného
v obecních bytech od 1. 1. 2011 na 33,74 Kč/m2/měsíc
podlahové plochy.
Obec využila možnosti dané ji zákonem a písemně oznámí
během ledna nájemcům jednostranné zvýšení nájemného na
tzv. cílovou hodnotu měsíčního nájemného, které mělo být do
konce roku 2010 dosaženo. V této částce není započítána
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USNESENÍ Z ASTUPI TELSTV A
Z VEŘEJNÉHO Z AS ED ÁNÍ KON ANÉHO
DNE 22. 12. 2010
1. ZO Třebichovice se usneslo v souladu s ustanovením § 96 zákona

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schválit nový Jednací řád ZO. Jednací řád bude také vyvěšen na
webových stránkách obce a při každém veřejném zasedání uložen
v jednací místnosti k nahlédnutí.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým schodkovým
rozpočtem na rok 2011.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým rozpočtovým
výhledem na roky 2011 – 2014.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s rozpočtovým opatřením
č. 7/2010.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženou volbou členů
finančního a kontrolního výboru takto:
Členové finančního výboru:
Ján Grosiár a Václav Ouřada
Členové kontrolního výboru:
Zdena Sýkorová a Mirka Štochlová
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
finanční výbor na rok 2011.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým plánem práce pro
kontrolní výbor na rok 2011.
ZO Třebichovice bere na vědomí oznámení starostky o zřízení komisí
v následujícím složení:
Stavebně bytová komise
Kulturně sociální komise
Komise pro rozvoj obce
Komise volnočasových aktivit

Komise pro životní prostředí

Komise Redakční rada

B R E J N Í K Pavel
G O M O L A Eduard
H A N U Š O V Á Marie
H O L E Č K O V Á Jana
F E J F A R O V Á Jaroslava
H O R A Lukáš
Š U Š K E V I Č O V Á Nina
I B L O V Á Kateřina
J A K E Š O V Á Dagmar
P E Č E N Á Kateřina
J A K E Š Marek
F E R E N Č Í K Martin
P E Š E K František
P E Č E N Ý Luboš
J A K E Š Martin
D U P O V Á Jana
P E Č E N Á Kateřina
P O V O N D R O V Á Jana
P E Č E N Ý Luboš

ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s odměnou za výkon neuvolněného
člena zastupitelstva ve funkci PŘEDSEDY/KYNĚ komise ve výši 1520,- Kč,
pro nečleny ZO, kteří zastávají funkci jako fyzické osoby ve výši 1060 Kč.
Tyto odměny budou poskytovány od 22. 12. 2010 do 31. 12. 2010.
V souvislosti s novelizovaným nařízením vlády č. 37/2003 Sb. bude
všem zastupitelům, jimž byla přiznána odměna, snížena výše odměn
od 1. 1. 2011 tak, aby jejich stanovená výše byla v souladu
s novelizovaným nařízením.
9. Na základě § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ZO Třebichovice následující
podmínky a výši paušální částky, která bude poskytována z rozpočtu
obce jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru:
Výše paušální částky: 185 Kč za každou započatou hodinu, maximální
rozsah náhrady: 8 hodin denně, období poskytování náhrady: 1. 1. 2011 –
31. 12. 2011. Odvody na pojištění a zdanění jsou na straně příjemce.
10. ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podpisem Smlouvy o obstarání
věci s provozovatelkou psího útulku Na Bouchalce paní Eugenií
Sychrovskou, IČO 16975383 na rok 2011 a zaplatit požadovanou částku ve
výši 10 940 Kč.
11. ZO Třebichovice vzalo na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010.
12. ZO Třebichovice se usneslo na podání písemného oznámení
o odstoupení obce Třebichovice od Smlouvy o vytvoření DSO
Kladensko a Slánsko ke dni 30. 6. 2011 s tím, že dle čl. IV Stanov DSO
Kladensko a Slánsko bude oznámení podáno ke dni 31. 12. 2010.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podepsáním darovacích smluv,
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úhrada za vybavení bytu ani jiné platby spojené s užíváním
bytu. Současně dojde k revizi nájemních smluv, které již
neodpovídají platným právním předpisům. Pro vybavení bytů
– tedy nákup kuchyňských linek, dřezů, baterií atd. – budou
taktéž stanovena nová pravidla. Tyto investice se celkem
logicky odrazí ve zvýšení nájemného po dobu životnosti
předmětů.
Obec Třebichovice podala v lednu 2 žádosti o dotace, které
nabízí štědrá ruka pana MUDr. Ratha, alias hejtmana
Středočeského kraje. Zda nám bude něco přiřknuto, nelze
s určitostí říci. Zájemců mnoho, financí málo. A co jsme
vlastně zažádali? O 50 000 Kč na nákup informační
techniky do naší knihovny, která již několik let marně volá
po změně. Pozvali jsme si paní knihovnici ze Středočeské
vědecké knihovny v Kladně (SVKK) a požádali ji o pomoc
s již zahájenou revitalizací knihovny. Vždy, když píšu
o knihovně, zapomenu zmínit, že knihovna je toho času
uzavřena! S jejím novým otevřením počítáme v březnu.
Knižní fond, který pamatuje snad i císaře pána, bude z velké
části zlikvidován a oživován nejen nákupem nových knih, ale
zejména tzv. výpůjčním fondem, což je velké množství
nových knih, které nám dá na nějaký čas k dispozici SVKK.
Za dotační peníz bychom rádi nakoupili 2 PC, multifunkční
zařízení (skener, tiskárna, kopírka) a diaprojektor. S touto
technikou pak hodláme zahájit „kurzy“ pro všechny věkové
kategorie, umožnit bezplatný přístupe na internet a mnohem
více, s důrazem na naše nejmenší. Neboť čtení, jak známo,
bystří mysl, tříbí úsudek, napomáhá vyjadřovat se, přenáší nás
do světa fantazie, … a tím zcela zdarma a bezbolestně mění
malé človíčky ve velké osobnosti.
Požádáno bylo též o 500 000 Kč na nákup
a instalaci autobusových přístřešků na naše
4 zastávky v centru obce. Mělo by se jednat
o ocelové konstrukce s bočnicemi, prosklené,
s informační vývěskou a odpadkovým košem,
kam bude možno házet to, co se nyní hází na zem.
Mnozí z Vás jistě pamatují cedulku s nápisem:
NENIČ MNE! SLOUŽÍM VŠEM!, která zdobila
nejedno nároží s veřejným vybavením. Asi ji bude
třeba vyvěsit i u nás! A nejen to!
Posledním bodem programu byl ceník
komerční inzerce, který byl vypracován,
abychom mohli uspokojit poptávku těch, kteří
chtějí inzerovat na stránkách měsíčníku. Po pravé
straně se v placené komerční inzerci můžete
dočíst o nabízených pozemcích. Pro jejich
přesnou lokaci lze využít internetové stránky
Českého katastrálního úřadu czku.cz, kde lze tyto
vyhledat a zjistit, kde pozemky přesně leží. Cena
celé stránky je 800 Kč, polovina 400 Kč, čtvrtina
200 Kč, osmina 100 Kč, vkládání inzerce – 400
Kč/A4. Platit lze jak bezhotovostním převodem na
účet obce 7525-141/0100 s uvedením variabilního
symbolu 2011111, nebo platit v hotovosti v sídle
OÚ. POZOR! Pro občany je jakékoliv nekomerční
uveřejnění zdarma.
Tolik tedy k prosincovému zasedání
zastupitelstva, přičemž podrobnosti lze vyčíst
v zápisu z tohoto zasedání, který je k nahlédnutí,
stejně jako mnoho dalších dokumentů, v sídle OÚ.
mj

13.

14.

15.

16.
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kterými DSO Kladensko a Slánsko převádí svůj majetek do majetku obcí.
Jedná se o PD „Projekt kanalizace obce Třebichovice – geodetická část“
v hodnotě 164.126,71 Kč a PD „ČOV pro obce Hrdlív, Třebichovice (včetně
části Saky) a Svinařov a kanalizaci v obci Třebichovice (včetně části Saky)“
v hodnotě 790.676,46 Kč.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s převodem obecního stavebního
pozemku p.č. 217 v k.ú. Třebichovice o výměře 27 m2 a objektu občanské
vybavenosti tamtéž do vlastnictví Blanky Sýkorové, bytem Třebichovice čp.
165 a to odprodejem pozemku za cenu 80 Kč/m2. Veškeré náhrady
spojené s převodem hradí kupující.
ZO Třebichovice se usneslo nesouhlasit s úhradou faktury za nákup
plynového kotle ve výši 41 708,40 Kč.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit v souladu se zákonem č. 107/2006
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 150/2009 Sb. s jednostranným zvýšením nájemného v
obecních bytech od 1. 1. 2011 na 33,74 Kč/m2/měsíc podlahové
plochy.
Všem nájemníkům obecních bytů bude zasláno OZNÁMENÍ
O JEDNOSTRANNÉM ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO, přičemž povinnost platit
zvýšené nájemné vzniká nájemci nejdříve prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po uplynutí 3 měsíců od doručení tohoto
oznámení.
Dále bude stanoven způsob výpočtu nájemného za vybavení bytu
(kuch. linka, dřez,…). Současně bude provedena revize všech nájemních
smluv a budou vypracovány smlouvy nové v souladu s platnými
právními předpisy.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s podáním žádostí o dotace na
základě Výzvy hejtmana Středočeského kraje ze dne 8. 11. 2010
z následujících Fondů Středočeského kraje:
a) STŘEDOČESKÝ FOND KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK
Tématické zadání: Podpora kultury a obnovy památek, oblast podpory:
Podpora obecních knihoven, výše dotace: 50 000 Kč
b) STŘEDOČESKÝ FOND ROZVOJE OBCÍ A MĚST
Tématické zadání: Velké projekty, oblast podpory: Čekárny,
prostranství u nádraží a zastávek, výše dotace: 500 000 Kč
a usneslo se, že bude tyto spolufinancovat.
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s předloženým ceníkem komerční
inzerce v Třebichovickém měsíčníku platným od 1. 1. 2011.

POZEMKY
K PRODEJI
k.ú. SAKY
obec TŘEBICHOVICE
► pozemek p.č. 1512 – 3768 m2
► pozemek p.č. 1515 – 1555 m2

prodejní cena Kč 90.000,-*
(*prodej těchto pozemků pouze dohromady,
uvedená cena stanovena
za oba pozemky)
KONTAKT:
Bc. Martin Kovařík
tlf: +420 777 608 291

placená inzerce 1-2011
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PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE A ČOV
aneb kolik a komu budeme platit za stočné
Jak již bylo napsáno v předchozích vydáních zpravodaje, je vyřešení této věci
prvořadou prioritou zastupitelstva a to v co nejkratším časovém horizontu.
K dnešnímu dni by jste měli být VŠICHNI PŘIPOJENI NA KANALIZACI
a likvidovat odpadní vody prostřednictvím této vodohospodářské infrastruktury,
do jejíž realizace bylo vynaloženo mnoho finančních prostředků. Povinnost
připojit se, se netýká těch z vás, kteří mají domovní čistírny a likvidaci odpadních
vod provádějí na základě řádného povolení.
V roce 2010 byla ČOV (její spuštěná jedna linka) v průměru zatěžována
znečištěním 472 EO (ekvivalentní obyvatel dle ukazatele BSK5). Naplánována je
pro 2100 EO. Látkově je jedna linka zatěžována na cca 45 % a pod pojmem látka
rozumějte organické znečištění. To ostatní je voda a tak hydraulické zatížení
dosahuje hodnoty něco přes 117 %. Znamená to, že v ČOV je zpracováváno velké
množství vody, které se sem dostává také díky ignoranci některých z vás, kteří
jste přes veškerá upozornění svedli do kanalizace i dešťovou vodu ze svých
střech. Možná by vás mohlo zajímat, že se dopouštíte přestupku, který podléhá
nemalým sankcím. Velké množství přiváděné vody logicky zvedá náklady na
čištění a toto se odráží i v ceně za stočné, která je právě z těchto nákladů počítána.
Díky vám bude tedy vyšší stočné. Nemyslete si, prosím, že provozovatel tuto
skutečnost přejde mlčením. Ve vlastním zájmu se v co nejbližší době připojte tak,
aby jste nebyli vystaveni finančním postihům. Mimo to můžete být také z
kanalizace odpojeni a provozovateli hradíte náklady jemu vzniklé v souvislosti se
způsobenou škodou.
Všichni si musíme uvědomit, že kanalizace a ČOV je v majetku obce a mělo
by být v našem vlastním zájmu se k tomuto majetku také tak chovat. Všichni jsme
do něj investovali nemalý peníz a na mnoho dlouhých let nám musí dobře
a hospodárně sloužit. Pokud tak neučiníme, velmi záhy všichni pocítíme důsledky
svého chování.
13. ledna se uskutečnilo setkání zástupců obcí – Třebichovice, Svinařov,
Hrdlív, aby se domluvili na dalším, pokud možno jednotném, postupu
s provozováním. Jak jste možná zaznamenali, v minulosti nedošlo ke shodě
názorů a vše provozuje naše obec. Byly vyčísleny prokazatelně uznatelné náklady
za provoz, které musela obec vynaložit a byla požadována jejich částečná úhrada.
K spolufinancování se zavázala obec Svinařov, která se s námi podělí o náklady
roku 2010 ve výši 539 021,74 Kč poměrem 44,8 % (T) : 55,2 % (S).
Na základě doporučení finančního výboru obce Třebichovice byl naší obcí
předložen návrh na společné provozování, který byl ostatními obcemi přijat. Toto
rozhodnutí musí ještě každá z obcí schválit na svém veřejném zasedání. Pokud
dojde k odsouhlasení, bude vytvořen ekonomický model, který bude provozování
zastřešovat. Jako jedno z možných řešení bylo probíráno založení dobrovolného
svazku obcí. O formě samostatného právnického subjektu se bude jednat na další
společné schůzce, stejně tak, jako o dalších aspektech, které je třeba dořešit.
V každém případě jsme se konečně pohnuli z místa, ač jednání nebylo místy
vůbec přívětivé.
Zmínila jsem doporučení finančního výboru, ze kterého vám odcituji jednu
pasáž, ve které můžete najít odpověď na to, proč chtějí obce samostatně
provozovat ČOV a nemají v úmyslu ji v dohledné době předat k provozování do
rukou soukromého sektoru:
… V situaci, když ve dvou předchozích volebních obdobích, bylo vynaloženo na
ČOV a kanalizaci 52 milionů Kč a majetek je v dotačním embargu, bylo by ekonomickou
nerozvážností, se jej zbavovat za každou cenu. Peníze, které se proinvestovaly, patřily
všem občanům. Proto je třeba zvážit vše pro a proti v názorech dalšího provozování
tohoto díla. Představte si, že jste v roli člověka, který si postaví čističku třeba za 50 000
Kč. Po roce provozu zjistí, že její provoz stál 3000 Kč, tak ji následně pronajme někomu za
1 Kč ročně a za stočné mu raději bude platit. A to v té chvíli ani neví, jestli to náhodou
nebude už v příštím roce víc než 3000 Kč ročně. To by snad z Vás neudělal nikdo!!!
Z toho příkladu však plyne ponaučení, že cílem Vašeho snažení nesmí být „zbavit se
všech příštích starostí s tímto problémem“, ale – co nejnižší cena stočného za tuto
službu pro obyvatele!!!
mj
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Jaká tedy bude cena za stočné?
Opět odcituji z doporučení finančního výboru:
„Po upřesnění nákladů a počtu lidí se obce
pravděpodobně dostanou pod 800,- Kč na osobu
a rok a tato přepočtená cenu stočného (cca
24,50 Kč/m³) není zatím garantována žádným
zájemcem o pronájem tohoto díla. Je zřejmé proč
– proto, že nebude zahrnovat žádný zisk pro
obec, tak jak ho má pro sebe zahrnuta již v ceně
každého kubíku vody např. VEOLIA…“
Současná cena za vodné je u Veolie 44,44
Kč/m3, za stočné 32,67 Kč/m3. V této ceně za
provozování nejsou zahrnuty náklady na obnovu
infrastruktury. Veškeré investice do obnovy by po
dobu vlastnictví platila obec! Technologické prvky
– čerpadla, míchadla, ... mají životnost 2 roky.
V ceně za stočné, kterou nabízí obec, bude již
počítáno i s tvorbou fondu obnovy.
Dále je dobré zmínit i tu skutečnost, že cena
vodného a stočného se během několika málo let
vyrovná cenám „Západu“ na nějakých min. 125
Kč/m3.
Na přesném stanovení ceny stočného pro rok
2011 se usilovně pracuje a během několika málo
dní budeme znát přesná čísla. K nákladům obce
Třebichovice, které známe, se připočtou náklady
obce Svinařov, pojištění, %% na rozvoj a obnovu
a tato celková částka se vydělí počtem všech
obyvatel připojených obcí Třebichovice a
Svinařov, kterým bylo umožněno připojit se na
kanalizaci. Zpoplatněni tedy budou i ti, kteří se
dosud nenapojili, ač jim to bylo umožněno. Tatáž
pravidla budou platit i ve Svinařově a v budoucnu
i v Hrdlívě, kde se na shánění peněz na realizaci
kanalizace opětovně začalo pracovat. Platí zde
jednoduchý vzorec, že čím více připojených
obyvatel bude služby využívat, tím nižší budou
náklady na osobu! Bohužel, platí i opak.
Dále je v přípravě mandátní smlouva s osobou,
která nám bude zajišťovat všechny odborné
úkony, které neumí obce vykonávat. Smlouva
bude zahrnovat i poradenství, včetně opatření na
úsporu energie, plán obnovy infrastruktury, apod.
Z provozního hlediska bude jediným závažnějším
problémem sledovat a následně postihovat ty,
kteří nebudou odvádět vody dle kanalizačního
řádu (např. zaústění dešťovky do kanalizace, či
vylévání nežádoucího znečištění). O tom, jak
správně odvádět odpadní vody, o vašich právech
a povinnostech, se dozvíte z obecně závazné
vyhlášky O odpadních vodách, která bude
zveřejněna v příštím vydání.
Platit se bude od 1. 1. 2011, frekvence plateb
bude pravděpodobně měsíční nebo čtvrtletní
formou tzv. paušálu, který bude stanoven na
osobu a rok a rozpočítán dle stanovené
frekvence plateb. Pro vaši informaci bychom se
měli pohybovat okolo 70 Kč/osobu/měsíc. Zcela
přesná výše stočného bude zveřejněna ve
vyhlášce a samozřejmě v dalším čísle
zpravodaje, kde se dozvíte i více detailů ohledně
smluv, způsobu placení, povoleném způsobu
likvidace odpadních vod a podobně.
mj
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ÚNOROVÉ POZVÁNKY
DĚTSKÝ KARNEVAL
12. února 2011 od 15.00
bude v místní restauraci zahájen karnevalový rej,
pro naše malé spoluobčany. Takže rodiče, babičky,
dědečkové i všichni ostatní, přijďte se podívat!
Letos jsme si na „Vás“ vymysleli něco nového.
Nacvičte doma s dětmi píseň, tanec, krátkou
scénku, bude soutěž nejen o nejlepší masku,
ale i o nejlepšího malého animátora.

KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ
12. února 2011 od 20.00
opět v místní restauraci. K poslechu i tanci zahraje
skupina IKAROS. Těšíme se na všechny, kteří
přijdou v masce. V průběhu večera dojde
k vyhodnocení nejhezčí masky.

VEPŘOVÉ HODY A

PEPŘOVÉ PIVO
18. února 2011 od 17.00
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PŘEDVÁNOČNÍ BURZA
Již samotný název napovídá, že účast byla menší, než jsme
předpokládali. V podstatě jsme s tím počítali, hlavně díky počasí, které
nám v posledním měsíci loňského roku po dlouhých letech zase
ukázalo, jak vypadá opravdová „Ladovská zima“. Na této akci se
vybralo dvěstěosmdesát korun, které budou příspěvkem dány na
maškarní ples našich dětí. Všem, kteří přišli a“zakoupili“, děkujeme
a doufáme, že tyto akce přetrvají a budou se těšit většímu zájmu.
„BABINEC“
17. prosince jsem se „sama“pozvala na akci, kterou pořádají naše
maminky a babičky z řad seniorů. Dovolila jsem si tuto akci nazvat
„babinec“, ale nenechte se mást. Po příchodu jsem zjistila, že se sešly
pravé „DÁMY“. Bohužel, díky počasí jich přišlo méně než obvykle,
ale myslím, že na náladě se to vůbec neubralo. Dostala jsem pohoštění
ve formě kávy se štrúdlem, který upekla paní Holečková
(mimochodem byl naprosto skvělý) a chlebíčků, které připravily paní
Hanušová a Fejfarová. Atmosféra byla dokonalá. Cítila jsem se mezi
nimi jako ryba ve vodě a to nejen proto, že se známe od narození, ale
hlavně proto, že se nikdo nepřekřikoval a nesnažil se být středem
pozornosti (jak to mají ve zvyku mladí a impulzivní). Všechny jsme si
skvěle popovídaly a zavzpomínaly na minulá léta. Chci za všechny
poděkovat organizátorkám těchto akcí a říci jim: „pokračujte, děláte to
moc dobře, a když se Vám bude chtít, přijďte zase někdy Vy mezi nás
mladší“. Příležitostí by mělo být dost. Na závěr chci poděkovat všem,
kdo byl jako já u „toho“ – bylo to pro mě něco nového a velice
příjemného.
VÁNOČNÍ STROM

BŘEZNOVÉ POZVÁNKY

Chceme za všechny spoluobčany „poděkovat“ těm, kteří si letos našli
zábavu a neustále zhasínali náš společný vánoční strom. Víme, o koho
šlo, ale zatím jsme to nechtěli řešit zveřejněním. Pokud se podobné
hrátky budou opakovat, nebudeme již váhat a nebudeme přihlížet, jak
někdo ničí společné dílo, nebo hůře majetek.

Už nyní se můžete těšit na:

MDŽ
(MÍSTNÍ DEN ŽEN)
5. března 2011 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
19. března 2011 od 20.00
Klasická merenda, jak ji znáte z minulosti.
Za hudebního doprovodu skupiny IKAROS.

CO NEBUDE
Možná Vás to trochu překvapí, ale z nedostatku
základního materiálu jsme nuceni
zrušit ohlášenou akci

„SOUTĚŽ O NEJHRAVĚJŠÍ
RODINU“
Sáňkovačka, bobovačka, rumovačka,
která měla odstartovat 29. 1. 2011.
Tak někdy příště!

KULTURNÍ KROUŽEK
Chtěli bychom tímto oznámit, že chceme založit kulturní kroužek pro
naše spoluobčany, zejména pro děti. Nyní se snažíme o revitalizaci a
modernizaci naší knihovny. Dokončení první etapy předpokládáme na
konec března. Následně by měl odstartovat činnost náš nový kroužek.
Sledujte informace na našich stránkách a vše podstatné se včas
dozvíte.
SILVESTR BYL „PESTR“
Přestože ještě pár dní před Silvestrem se uvažovalo, že společná oslava
posledního dne loňského roku se nebude pro malou účast konat, bylo
vše nakonec jinak. Sešlo se bezmála čtyřicet lidí, kteří se rozhodli
oslavit tento den společně s ostatními v místním pohostinství. Všichni
se bavili ve stylu
„obvyklém“ na toto
zařízení
a
následně
propuklo i taneční víření.
Za sebe mohu říci, že
akce
proběhla
v
naprostém
klidu
a
pohodě, všichni se bavili
a
nikdo
„nezlobil“.
Doufám, že tato tradice
oslav u nás v obci
nezanikne a letos se
vydaří jako vloni.
Kateřina Pečená
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Naše malé resty
► Nedávno se před obecním úřadem přihodila
taková nemilá věc. Neopatrný řidič zneškodnil
dopravní značení, které označovalo Obytnou
zónu. Přestože se u této události vyskytlo několik
svědků a dotyčný obdržel písemnou výzvu
obecního úřadu, aby se dostavil dohodnout si
způsob, jak věc napraví, doposud se neráčil
obtěžovat. Nevím, zda mám tohoto mládence za
obecní peníze opět písemně upomínat, nebo mu
bude stačit tato zpráva, aby se neprodleně dostavil
na OÚ v pondělí 24. 1. mezi 18. a 20. hodinou.
► Obecní úřad obdržel řadu informací o
„nežádoucím pohybu“ v objektu po zesnulém
panu Stehnovi. Vzhledem k tomu, že tato
nemovitost bude mít brzy svého vlastníka, bude
tento vyrozuměn, aby mohl učinit patřičná
opatření proti nezvaným hostům.
► Info pro řidiče. Nejde ani o řidičáky nebo
lékárničky, nýbrž o způsob parkování. Řada z vás
parkuje na chodnících a znemožňuje tak průchod
po něm, plochy nelze řádně udržovat a zejména
v době prosincových závějí byl velký problém se
přes Vaše „plechovky“ dostat. Některé obecní
komunikace nejsou vůbec určeny k parkování
a nemusí tam být ani dopravní značka. Pokud po
zaparkování nezbude vedle vás pruh o min šíři
3 m a ostatní vozidla kolem vás nemohou projet,
jste „zralí na odtah“.

► Kanály, zejména ty na hlavní silnici, na které jste
si právem stěžovali, byly podrobeny prohlídce
zástupců firmy, která se na jejich realizaci
podílela, a také přijeli výrobci poklopů. Po
otevření některých z nich byla shledána příčina
rachotu a otřesů. Betonový „rámeček“ mezi
šachtou a niveletou vozovky je rozbitý. Poklopy
se buď propadly anebo se vychýlily a celé je to
zralé na repasi. Nyní čekáme na návrh zhotovitele,
jakým způsobem tento stav napraví. V každém
případě to bude, až nastanou vhodné klimatické
podmínky a podkladní vrstvy/nevrstvy trochu
vyschnou. Do jara to voda ještě určitě stačí
potrhat. Zatím byl mezi poklop vložen „prstýnek“,
což je takový kroužek, ale obávám se, že vám,
kteří bydlíte v blízkosti šachet, to asi trn z paty
nevytrhlo. Na otázku, proč se kanalizační řad vedl
pod nejzatěžovanější částí tolik frekventované
silnice, přímo v linie, kde se „točí“ kola, mi bylo
sděleno, že SÚS nepovolila celou uzavírku silnice
a tak se stavba dostala tam, kde je. Dále nechávám
bez komentáře. Čeká nás tedy na jaře celková
oprava některých šachet, při jejíž realizaci zajistí
obec technický dozor resp. dohled, aby prováděné
práce včetně technického řešení měly nějaký
dlouhodobější efekt.
mj
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pokračování

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA VINAŘICKOU HORKU
Letošního tradičního výstupu se účastnili celkem čtyři občané naší
obce. Na vrcholu jsme se setkali
s početnou skupinkou z Hrdlíva.
Bohužel,
zdravotní
potíže
nedovolili našim ostříleným
chlapákům, kteří se této akce
zúčastňují pravidelně, aby si
zapsali splnění úkolu. Doufejme,
že příští rok se sejdeme „všichni“
a ostatní se nebudou bát přidat se.
OBECNÍ TURNAJ V ŠIPKÁCH
Proběhl 7. ledna letošního roku. Soutěžící byli pouze z řad našich
občanů a pořadí prvních tří soutěžících bylo následující: 1. místo
Michal Ferenčík, 2. místo Martin Ferenčík, 3. místo Jana
Povondrová.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

15. ledna přivítala paní starostka naše nové občánky – Lenku
Pokornou, Veroniku Majerovou a Matyáše Petříka. Každý dostal
pamětní list, dárek a maminky květinu. Děti pod vedením Dáši
Jakešové přednesly našim nejmenším pár básní. O fotografie do
pamětní knihy se postarala Jana Povondrová.
MASOVÁ/SÝROVÁ ROLÁDA
15. ledna v podvečerních hodinách proběhla soutěž v místní
restauraci. Soutěžních výrobků se sešlo celkem 8, z toho dvě rolády
byly sýrové. Porota byla velmi početná z řad všech, kdo byli přítomni.
Hlasovalo se jak pro chuť, tak pro estetické provedení rolád. Pořadí
vítězů bylo následující: 1. paní Kučerová, 2. Radka Šénová,
3. Kateřina Pečená. Byly předány 3 „zmrzlé“ ceny – husa, kachna,
kuře a tzv. ceny útěchy. Za organizátory akce chci poděkovat všem,
kdo „PŘIŠLI“ ať už jako soutěžící, nebo porotci. Jak říká klasik – jen
víc a houšť.
Kateřina Pečená

Výzva pro občany
Od 1. 2. 2011 dochází ke zrušení několika autobusových
spojů v naší obci a důvodem jsou úsporná opatření
Středočeského kraje, který je již nebude objednávat. Pokud tato
omezení dopravy budou mít pro obyvatele nepříznivý dopad,
např. děti se nedostanou v přiměřeném čase ze smečenské
školy domů, obraťte se na OÚ.
Podobná situace může nastat u linky č. 45, která pomalu
přestává plnit svůj původní záměr, pro který byla zřízena.
Prosíme ty z vás, kteří jezdí častěji do Libušína, aby se také
ozvali v případě časové nesmyslnosti spojů.
mj

Vyzýváme všechny, aby se neostýchali přijít s nápadem, dotazem,
připomínkou, nejen na veřejném zasedaní, ale i osobně na obecní úřad nebo
využít písemnou formu. Na základě již obdržených připomínek, chceme
v našem měsíčníku zřídit nové rubriky. První by měla zřejmě název „Vy se
ptáte, my odpovídáme“ a dostat by jste v ní měli odpovědi na otázky, které
je vám nepříjemné vyslovit. Druhá žádaná rubrika s názvem „Účty
zastupitelů“ by měla obsahovat vždy krátkou zprávu, co který ze zastupitelů
za poslední období ve své funkci pro obec vykonal. Rádi uvítáme náměty na
další rubriky. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní ke společným
problémům, nebojí se vyjádřit vlastní názor a chtějí jít „Společnou cestou.“
Vaše Redakční rada

