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ROČNÍK XXI

PRO PODNIKATELE
A PRÁVNICKÉ OSOBY
OD 1. 1. 2023
Počátek roku 2023 bude mj. ve
znamení automatického zřízení
datových schránek pro podnikatele
a právnické osoby

Datovou schránku lze zřídit také na
Czech Pointu na OÚ Třebichovice!

Uvidíte jedinečné představení

Bližší info najdete i na webu obce

Atmosféra bude jako již tradičně
ovoněná teplým svařákem,
nebude chybět cukroví,
dobroty z kuchyně Jakešových,
betlém, koledy, …

3. 12. 2022 od 16:30
ve velkém sále
JAK PŘEDAT DÁRKY?
Zabalené, jmenovkou označené balíčky
VČETNĚ UVEDENÍ VĚKU DÍTĚTE můžete nosit
v pátek 2. 12. od 17:30 do 20:00 nebo v sobotu
3. 12. od 10:00 do 11:00 do malého salonku OÚ,
kde je od Vás převezmeme. Nejdříve budou
rozdány balíčky těm nejmenším dětem.

Sál otevřen od 16:00, v 16:30 začínáme
Sbor dobrovolných hasičů Vinařice u Kladna
za finanční podpory Obce Třebichovice Vás zve na

Uzávěrka tohoto čísla: 23. listopadu 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.

Účast na akci na vlastní nebezpečí  Dbejte pokynů pořadatele
Focení s čerty možné po ukončení akce  Občerstvení zajištěno

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
U SN E S E NÍ Z E 7. VE Ř EJ N É HO Z A S E DÁ NÍ
Z O T Ř EB IC HO V IC E K ON A N ÉH O DN E 24 . 1 0. 202 2
US NE S E N Í č . 3 / 7 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření ve
výdajích v závazných ukazatelích do výše 500.000 Kč, v příjmech BEZ
OMEZENÍ. Starostka o provedení těchto rozpočtových opatřeních informuje
zastupitelstvo na nejbližším zasedání ZO.
US NE S E N Í č . 4 / 7 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice souhlasí s předloženou smlouvou o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem, zastoupeným IDSK,
příspěvkovou organizací a obcí Třebichovice a pověřuje starostku jejím
podpisem.
US NE S E N Í č . 5 / 7 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6022037 Třebichovice, č. parc. 1246/2 smyčka kNN se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností Pešaut –
montáže kabelů, s.r.o., se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 106, 273 05
Smečno, IČ 25728644, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci
společností Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., se sídlem Pchery 4, 273 08
Pchery, IČ 28544391 a ukládá starostce smlouvu uzavřít.
US NE S E N Í č . 6 / 7 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-6017035/1, Třebichovice, p. č. st. 218 – nový kNN se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností
ELEKTROMONTÁŽE MAŠEK s. r. o., se sídlem Lubná 53, 270 36 Lubná
u Rakovníka, IČ 26142503, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné
moci společností Hrdlička spol. s r.o., se sídlem nám. 9. května 45, 266 01
Beroun, IČ 18601227 a ukládá starostce smlouvu uzavřít.
US NE S E N Í č . 7 / 7 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice souhlasí s vyřazením nefunkčního majetku obce vedeného
na účtu 0028 v hodnotě 91.350,79 Kč a souhlasí se zařazením nového
majetku na účet 0028 nového PC v celkové ceně 28.534,00 Kč.
US NE S E N Í č . 8 / 7 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice souhlasí s ustanovením inventarizační komise ve složení:
předsedkyně – Petra Uharček, členové David Květoň a Iveta Loudová.
Předsedkyně a členové inventarizační komise provedou inventarizaci majetku
a závazků dle plánu inventur vydaného starostkou obce. Inventarizace
majetku a závazků proběhne od 1. 12. 2022 do 23. 1. 2023 se stavem
zjišťování k 31. 12. 2022.
US NE S E N Í č . 9 / 7 V Z / 2 0 2 2
ZO Třebichovice schvaluje jmenování dvou zástupců obce do nejvyššího
orgánu svazku, jimiž jsou paní Markéta Jehličková a pan Petr Svoboda. Pro
případ, že by se některý ze jmenovaných zástupců nemohl účastnit zasedání
nejvyššího orgánu svazku, ZO Třebichovice jmenuje náhradníka pana Milana
Petriščáka. Do dozorčí rady svazku ZO Třebichovice jmenuje paní Ivetu
Loudovou.

Nová autobusová zastávka u hřbitova směr Slaný
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Máme už nějaký ten týden po komunálních volbách, noví zastupitelé
se začínají seznamovat s děním na obci a leckdy jsou i překvapeni, co
vše se na obce děje, a přesto o tom obecní tisk mlčí. A tak jsem dostala
„za uši“, že o tom mám více psát.
Tak tedy: Proběhlo několik pracovních schůzek, z nichž nejzajímavější
byla asi ta z minulého týdne, kdy jsme k nám na obec pozvali nové
hrdlívské zastupitele. Jak mnozí víte, Hrdlív má nového starostu
i místostarostu. A právě s nimi jsme jednali o vzájemné spolupráci na
společných projektech. Obě obce spojuje mimo jiné hřbitov.
Třebichovice jsou správcem pohřebiště, ale o jeho financování se
dělíme. Nedostatek hrobových míst nás přiměl v minulém roce nechat
vyhotovit studii rozšíření hřbitova. Letos jsme zadali provedení
projektové dokumentace (měla by být k dispozici do konce roku 2022)
a v jarních měsících máme v plánu se hřbitovem trochu pohnout. Mezi
tím se ještě budeme rozhlížet po vhodných dotačních titulech. Studie je
k vidění na webu obce a určitě vás budeme o postupu informovat.
Shodli jsme se i na částkách, které obce dají do rozpočtů roku 2023
právě na rozšíření hřbitova.
Dalším společným tahem na šachovnici je realizace chodníku
spojujícího naše obce. Třebichovice mají v tomto směru již našlápnuto,
protože v rámci chystané rekonstrukce silnice II/118 je s tímto
stavebním objektem již počítáno. Návrh jsme Hrdlívu na schůzce
představili. Nyní je třeba opět vyprojektovat, sehnat finance a
realizovat. A opět společně s Hrdlívem, neboť budoucí chodník bude
procházet oběma katastry. Pan starosta Hrdlíva je profesí projektant
dopravních staveb, takže mu je tato problematika velice blízká a byl tak
laskav, že si tento počin vzal na svá bedra.
Dále nám vedení obce Hrdlív přislíbilo spolufinancování dětských
akcí. Jedná se zejména o dětský letní tábor, o který je ze stran
hrdlívských velký zájem, atd.
Naopak Hrdlív nás informoval o svých plánech a také záměrech, které
se teprve budou tvořit ve spolupráci s občany. Měla by vzniknout jakási
vize rozvoje obce, podobně jako my máme náš Strategický rozvojový
plán, který ovšem musíme co nejdříve aktualizovat, neboť mnohé
v něm je již překonané.
A řeč byla i o SVAZKU OBCÍ TSH, kde Hrdlív je členskou obcí, ač,
jak my říkáme, nemá ani trubku a ČOV Třebichovice ZATÍM
nevyužívá. (Což je často v povětří cítit.) My víme, že Hrdlív cca 2 roky
zpátky nechal vyhotovit na nátlak občanů (zejména těch z nové
zástavby) projekt odkanalizování obce. V současné době je vydáno
územní rozhodnutí a dle slov pana starosty je reálné, že v roce 2024 by
mohla být výstavba kanalizace zahájena. Musí ještě získat stavební
povolení a prováděcí dokumentaci, než vyberou vhodného dodavatele.
Tato stavba si vyžádá etapizaci a bude finančně značně náročná. A tak
se i Hrdlív musí porozhlédnout po vhodných dotačních titulech. Byla
také předána info o povinnosti zvolit do vedení svazku nové členy, což
by se mělo stát na veřejném zasedání obce Hrdlív 15. 12. 2022. Setkání
to bylo velmi milé, konstruktivní a po jeho ukončení jsme jednohlasně
konstatovali, že to ze strany hrdlívských byla dobrá volba…
Další schůzka, kterou je dobré zmínit, je ta ve Smečně, kam byli
pozváni starostové, z jejichž obcí dojíždí děti do místní ZŠ a MŠ. Řešily
se neinvestiční náklady na provoz škol, probíralo se financování, výše
příspěvků na žáka, … Na pořadu dne bylo i to, že díky značné výstavbě
ve Slaném, nejsou přijímány děti z okolních obcí do slánských ZŠ
(Háje, Komenda) a Smečno tak pociťuje nárůst dětí ve všech
ročnících… I Smečno má nového starostu.
Obec Třebichovice obsadila volný byt ve vile novým nájemníkem,
zainvestovala v bytovém domě nutné opravy a připravuje spolu
s projektantem rekonstrukci celého půdního prostoru, kde by měly
vzniknout 2 bytové jednotky. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu
určitou a pokud se podaří vytipovat vhodný dotační titul, zahájíme
rekonstrukci půdy ve vile. Opět jsme otevřeli téma parkovacích míst na
zahradě vily, pod níž léta dřímá stará rezavá cisterna, která kdysi
sloužila jako jímka. Jednáme s projektantem o možných variantách
řešení, prověřujeme využití dotací, …
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Ve středu 9. 11. se uskutečnilo místní šetření za účasti Policie,
zástupce z dopravního odboru Magistrátu města Kladna a jednalo se o
požadavcích občanů na dopravní omezení v obci. Ať už je to přechod
u parku, zpomalovací pruhy při vjezdu do obytné zóny, nebo zákaz
vjezdu do ulice vedoucí k Obůrce, všude jsme obdrželi kladná
vyjádření a DIO necháme připravit a postupně je budeme realizovat.
Jediné, kde nám to trochu skřípe, je faktické omezení rychlosti vozidel
ve směru od Smečna, kde nový (inline) povrch silnice způsobuje
dlouhodobě zvýšenou rychlost při vjezdu do obce.
Proběhla i schůzka s novým cestmistrem smečenské silnice. Ten
zajistil alespoň úklid modrých pytlů, které budily dojem, že zde
proběhla očista příkopů a vzorní sběrači odpadků poskládali pytle
podél cesty. Zvláštní bylo, že se k takové iniciativě nikdo nehlásil!
Rozuzlení se záhy objevilo. Pytle totiž obsahovaly stavební odpad!
Někdo „všemi mastmi mazaný“ takto ušetřil pár stovek korun! Místo
toho, aby odvezl odpad do sběrny, naplnil jím pytle a ty umístil do
příkopu. Věděl zřejmě, že se ve Třebichovicích bude konat uklízecí
akce, že bude přistaven kontejner a pytle tak obec odklidí…
V ulici vedoucí k Obůrce probíhá výstavba rodinného dvojdomu.
Starostce byla několikrát adresována stížnost na to, že při stavbě
dochází ke znečišťování silnice. Dokonce tu prý došlo k nějaké ostré
slovní přestřelce. Zajela jsem se na místo podívat. Listopad bývá
vlhkým měsícem, právě trochu mžilo, a tak není divu, že silnice byla
celkem zaneřáděná od bláta. Hovořila jsem se stavbyvedoucím i
s dělníky. Dušovali se, že silnici každý den očistí, lopatou odklidí
nánosy bahna. Vzhledem k tomu, že je vlhké počasí, nelze ji udržet
v ideálním stavu. Nicméně, prosím občany, aby byli trpěliví a vydrželi
ještě nějakou dobu, než dům dostaví. Však vzpomeňte, když jste
stavěli sami, …. Budu průběžně sledovat činnost na stavbě a pokusím
se se stavebníkem domluvit nějakou satisfakci, např. v podobě omytí
silnici po ukončení stavby.
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VÝTĚŽEK Z PODZIMNÍ BURZY

9680 Kč
UŽ MÁ SVÉHO ADRESÁTA!

Určitě ho všichni znáte. Možná jste s námi sledovali krátce po jeho
narození události, kterými musel projít. Příběh Vojtíka si připomeneme
v příštím čísle. Vy už ale dnes víte, komu patří letošní výtěžky z burz
a pro koho budou naši malí koledníci v lednu koledovat. Pro Vojtíška
Peška.
K oběma výtěžkům z prodeje zboží z červnové a listopadové burzy
přidáme novoroční Tříkrálovou koledu 2023.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA AKCI PODÍLE LI
JAK PŘÍPRAVOU, TAK NÁKUPEM .
Speciální poděkování patří paní Věře Hofmanové,
která je dlouholetou organizátorkou burzy a díky které se
tato akce stala nesmírně oblíbenou a vyhledávanou.
Zvuk motorové pily, který se linul od fotbalové hřiště, padající stromy
podél potoka, asi osm opálených chlapů v bílé dodávce s německou
poznávací značkou, …. No uznejte sami, není to důvod zavolat
policejní hlídku? Tak jsem to číslo vytočila. A prý jak se jmenuju, kdo
jsem, kdy jsem se narodila, ale přesně, i den a měsíc, … Tak jsem se
na místo činu vypravila raději sama. Právě odjížděli. Tak rychle nafotit
alespoň SPZ. Ale má to happyend. ČEZ objednal u společnosti
Uniservis kácení pod dráty a ti zase objednali kácení u těhle chlapíků.
Jen škoda, že to obci už nikdo nenahlásil…
V telefonické rozmluvě s
vedoucím firmy mi bylo řečeno,
že podle rozhodnutí životního
prostředí mají ořezané větve
nechat v divoké přírodě na
hromadách… Jenže tady je
hřiště, a ne divoká příroda! Tak
to mám prý brát jako polotovar,
douklidí to. Jo, a ti kluci
z policejní
hlídky
nakonec
dorazili. Tak jsem je pozdravila,
popřála fajn den a někdy zase na
viděnou.
Obec poptávala v uplynulém období pozemky, kde by bylo možno
zřídit odstavné parkoviště nejen pro návštěvníky obce, ale také pro
občany mající více vozidel. Bohužel, vlastníci vhodných pozemků
nemají o jejich odprodej zájem.
mj

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva

v pondělí 5. prosince 2022
od 18.15 hodin v malém salonku
Program zasedání:
1. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Oznámení o rozpočtovém opatření č. 10 a 11/2022
3. Organizační struktura zastupitelstva a OÚ
Třebichovice
4. VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Třebichovice na rok 2023 pro SK Třebichovice z.s.
5. VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Třebichovice na rok 2023 pro Spolek Třebichovice
z.s.
6. VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Třebichovice na rok 2023 pro Obůrka Podháj z.s.
7. OZV 2/2021 - o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci – změna
poplatku
8. Různé
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POZVÁNKA
na

Valnou hromadu
Sportovního klubu Třebichovice, z.s.
Zveme Vás na výroční Valnou hromadu spolku,
která se bude konat v sobotu 17. prosince 2022
od 18:30 v prostorách Hospůdky Případov.
•
•
•
•
•
•
•

•

Program:
Úvod
Volba předsedy klubu (statutární orgán)
Volba výkonného výboru
Udělení titulu „Čestný předseda spolku“
Výroční zpráva za rok 2022 a vyhodnocení
roku 2022
Plány pro rok 2023
Diskuze
Závěr

Odjezd mezi 15. – 16. hod., návrat kolem 21. hod.
Pojedeme objednaným autobusem.
Dopravu dětem hradí obec Třebichovice.
Kontakt: Iveta Loudová  iveta.loudova@gmail.com 
777 314 212

PROHLÍDKA HRADU ZDARMA
PRO SENIORY OD 70 LET

KDO BY MĚL ZÁJEM O TUTO AKCI,
HLASTE SE, PROSÍM, OSOBNĚ NA POKLADNĚ OÚ
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO TELEFONEM:
PE T RA UH A R ČE K  T 6 0 5 5 1 3 6 3 4
PODLE POČTU ZÁJEMCŮ SE DOMLUVÍ TERMÍN A DOPRAVA.
DOPRAVU BY HRADILA OBEC TŘEBICHOVICE.

PRAŽSKÝ HRAD nabízí seniorům nad 70 let prohlídky
zdarma až do 31. prosince 2022. Postačí ukázat u pokladny
platný doklad s datem narození. Zájemce pak obdrží
bezplatnou vstupenku. Zvýhodněné vstupné mají nejen senioři
nad 70, ale i děti do šesti let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P
mají vstup na Hrad zdarma. Mládež do 16 let, studenti do 26
let a senioři od 65 let se slevou.

