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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 21. 5. 2011
Třebichovice – za obecním úřadem: 13.50 – 14.10
Saky – u kapličky:
14.20 – 14.40
Baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky
od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, ředidla, lepidla,
teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad, lednice,
čisticí prostředky, zaolejované textilie, nádoby od sprejů.

INFORMACE PRO OBČANY
Dne 1. června 2011 bude zahájeno vybírání

poplatku za odpad na II. pololetí r. 2011.
Poplatek na II. pololetí r. 2011 zůstává stejný,
tj. 250,- Kč na osobu mající trvalý pobyt v obci.
Za objekt sloužící k rekreaci se vybírá poplatek 250,- Kč
na ½ roku za celý objekt. Známka na II. pololetí musí být
vylepena nejpozději 5. července 2011, jinak nebude
odvoz popelnice proveden.
Zcela nově budou nabízeny žluté známky pro popelnice o obsahu
240 l se svozem každý sudý týden pro ty z Vás, kteří nenaplní
nádobu během týdne a postačí jim svoz 1x za 14 dní.
Vylepeny musí být celkem 2 žluté známky!

Máte uzavřenu smlouvu
o odvádění splaškových
odpadních vod s obcí?
Pokud ne, věnujte pozornost článku na straně 2.

KOMINÍK
Objednávky na návštěvu mistra kominíka, který naši
obec navštíví během měsíce června, lze podávat
písemně do konce května (vhodit papír se jménem,
číslem popisným, počtem komínů a tel. spojením do
schránky OÚ), telefonicky na 312 672 216 nebo
mailem na adresu info@trebichovice.cz.
O přesném termínu Vás budeme informovat.

Vloupání do rodinných domků
Policie České republiky
– KŘP Středočeského kraje
Policisté intenzivně pátrají po pachatelích,
kteří násilně vnikli do rodinných domů v obci
Třebichovice.
Slánští policisté v současné době prošetřují
čtyři případy vloupání do rodinných domků
v obci Třebichovice na Slánsku. Tři případy
násilného vloupání byly oznámeny na linku158
dne 20. dubna v dopoledních hodinách.
Při prvním vloupání pachatelé užili násilí, při
kterém poškodili plastové dveře a způsobili tak
škodu ve výši 5 000,- Kč. Po vniknutí do
prostoru domu odtud následně odcizili
2 prodlužovací kabely, 4 reproduktory a jeden
elektrický vařič. Svým jednáním způsobili
majiteli škodu celkem ve výši 8 600,- Kč.
Ve druhém případě opět za užití násilí vnikli
do dalšího rodinného domku a odcizili úhlovou
brusku a různé zednické nářadí. Celkem vzniklá
škoda činila 5 000,- Kč.
Ve třetím případě série těchto vloupání
pachatelé v brzkých ranních hodinách vnikli na
pozemek rodinného domku, ale jelikož majitelé
již nespali, pachatelé od tohoto trestného činu
vloupání upustili a utekli neznámo kam.
Další případ vloupání do rodinného domku
v této obci uskutečnili dosud neznámí pachatelé
v době mezi 8. až 9. květnem 2011. Tentokrát se
násilně vloupali do rodinného domu v ulici U
Studánek, kde při vstupu do obydlí značně
poškodili část zařízení a poté odcizili hliníkové
štafle a hliníkový 5m žebřík. Dále pachatelé
demontovali a odcizili elektroinstalaci z celé
spodní části domu. Způsobená škoda byla
tentokrát ve výši 15 000,- Kč. Všechny případy
policisté prošetřují jako podezření z trestného
činu krádeže vloupáním.
Pokračování na straně 3

Uzávěrka tohoto čísla: 19. května 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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Máte uzavřenou smlouvu o odvádění
splaškových odpadních vod s obcí?
Obec Třebichovice, jako vlastník kanalizace je povinna dle
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (ZVK) v
platném znění uzavřít písemnou smlouvu o odvádění
odpadních vod s odběratelem, tedy se všemi občany, kteří
jsou již napojeni na kanalizaci (§ 8, odst. 6)!
Pokud patříte mezi ty, kteří jsou napojeni, a přesto nemáte
uzavřenu smlouvu s obcí, neprodleně tak učiňte při nejbližší
možné příležitosti, např. při placení poplatků za odpad na
2. pololetí.
Bez uzavřené smlouvy je totiž Vaše vypouštění
odpadních vod neoprávněné a dopouštíte se tak přestupku
proti výše uvedenému zákonu (§ 10, odst. 2).
Ne, že bychom chtěli ty z Vás, kteří na uzavření smlouvy
jaksi zapomněli, sankcionovat, ač je to dle § 33 zákona možné.
Postihy fyzických osob jsou ve výši do 100 000 Kč.
Spíše je třeba dát do pořádku vzájemné smluvní vztahy, na
které bude v dohledné době navazovat další smluvní dodatek,
kde bude řešeno vybírání stočného.
Citace ZVK, § 8, odst. 14
„Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění
odpadních vod (dále jen „stočné“), …. Právo na stočné vzniká
okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je
úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně
zneškodňováním odpadních vod.“
Pokud si vzpomínáte, v lednovém zpravodaji byla
zveřejněna informace o tom, že na společné schůzce obcí
Třebichovice, Svinařov, Hrdlív dne 13. 1. 2011 bylo
dohodnuto, že obce budou společně provozovat kanalizaci a
ČOV Třebichovice s tím, že jejich prvořadým zájmem je
zajištění co nejnižší ceny za stočné pro obyvatele.
Obce si daly za úkol předložit návrhy na možné formy
společného provozování, zejména návrhy na založení
samostatného právnického subjektu, pod jehož hlavičkou by se
kanalizace a ČOV nadále provozovala.
Během následujících měsíců starostové obcí konzultovali
různé formy spolupráce a nyní předloží na svých
zastupitelstvech návrh na založení občanského sdružení dle
zák. č. 83/1990 Sb., jehož členy budou obce Třebichovice,
Svinařov, Hrdlív a Ing. Libor Novák, který je t.č. odpovědnou
osobou dle § 6 ZVK splňující kvalifikační předpoklady dle
tohoto zákona pro Obec Třebichovice jako současného
provozovatele své části kanalizace a ČOV Třebichovice.
Sdružení je ze zákona neziskové a je pro občany garancí
cen stočného bez navýšení o zisk.
V tomto okamžiku se ještě dolaďují poslední přípravy před
registrací sdružení, které musí opět předcházet souhlas všech
zastupitelstev členských obcí.
Protože další pravidelná veřejná zasedání zastupitelstev
všech obcí jsou plánována až na 2. polovinu června, je
pravděpodobné, že ve všech obcích bude svoláno mimořádné
zasedání s jediným bodem programu a tím bude: Založení
občanského sdružení obcí Třebichovice, Svinařov, Hrdlív
za účelem provozování kanalizací členských obcí a ČOV
Třebichovice, včetně vybírání stočného od občanů –
uživatelů kanalizace a ČOV Třebichovice.
Cena za stočné již byla předběžně stanovena na
70 Kč/osobu/měsíc (= 840 Kč/osobu/rok).
mj
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USNESENÍ Z ASTUPI TELSTV A
Z VEŘEJNÉHO Z AS ED ÁNÍ
KON ANÉHO DNE 27. 4. 2011
USNESENÍ č. 3/3VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s delegováním pana Jana Glase,
místostarosty Obce Třebichovice, jako akcionáře společnosti VKM, a.s., na
řádnou valnou hromadu společnosti VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, A.S.,
která se koná dne 26. května 2011 v 10.00 ve velké zasedací místnosti
společnosti VKM, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno, jakožto i na všechny
mimořádné a řádné valné hromady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.,
IČ 4635691, které se uskuteční v roce 2011.
Delegovaný zástupce obce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je
oprávněna obec jako akcionář společnosti VKM, a.s., zejména účastnit se
valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným hlasovacím řádem
VH, požadovat a dostávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které
jsou předmětem jednání VH, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným
bodům programu.
V případě neúčasti delegovaného na VH, vyslovuje ZO Třebichovice souhlas
se zastupováním náhradníků panem Otakarem Hlavínem a panem Františkem
Kyllarem.
Celé znění rozhodnutí ZO Třebichovice je přílohou č. 1 zápisu.
USNESENÍ č. 4/3VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením SMLOUVY O UZAVŘENÍ
BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE se společností ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci společností ES
PROJEKT s.r.o, se sídlem Louny, Školní 2641, PSČ 440 01, IČ: 60281766,
číslo smlouvy: IV-12-3010343/P002, název akce: Třebichovice - kVN, TS, kNN
Kettnerová, a to s VÝHRADOU upřesnění pozemku p.č. 467/6.
USNESENÍ č. 5/3VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s ustanovením komise ve složení: Pavel
Brejník, Eduard Gomola, Václav Ouřada, která je pověřena výběrem
dodavatele k provedení nejnutnějších oprav místních komunikací v
předpokládaném rozsahu cca 100 m2. Výběrovým kritériem bude nejen
nejnižší cena, ale také nabízená kvalita provedení oprav, aby opravy nebyly
jen krátkodobou záležitostí. Přihlížet by se mělo také k nabízené záruční době.
Po té budou práce zadány vybrané firmě.
USNESENÍ č. 6/3VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se zpracováním dokumentu s názvem
„Podmínky pronájmu obecních bytů“, který bude na dalším červnovém
zasedání předložen k připomínkování či k případnému odsouhlasení. Při
koncipování dokumentu by měla být dodržena zejména tato pravidla:
- Podmínky nesmí být diskriminační
- Uchazeč nesmí mít finanční závazky vůči obci
- Pronajímatel bude vyžadovat kauci ve výši 3 měsíčních nájmů
- Uchazeč předloží svoji nabídkovou cenu za pronájem za 1 m2 v obálce,
která bude zabezpečena proti předčasnému otevření
Seznam uchazečů o pronájem bytu bude poté zaktualizován, uchazeči budou
obeznámení s pravidly pronájmu a v případě uvolnění bytové jednotky
písemně osloveni k předložení své nabídky.
Za návrh podmínek do příštího zasedání ZO zodpovídá: Markéta Jehličková,
Jaroslav Gaži, Luboš Pečený.
USNESENÍ č. 7/3VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že Obec Třebichovice:
- jako vlastník nemovitostí č.p. 13 a 21 zpracuje prohlášení vlastníka
bytových jednotek
- vloží do katastru nemovitostí převod nemovitostí na bytové jednotky
- vytvoří návrh předběžného záměru včetně podmínek prodeje a
stanovení ceny
Za úkoly týkající se privatizace nemovitostí č.p. 13 a 21 zodpovídá
místostarosta.
USNESENÍ č. 8/3VZ/2011:
ZO Třebichovice podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje zadání změny č. 1
územního plánu Třebichovice, které tvoří přílohu č. 2 zápisu.

mj
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Vloupání do rodinných domků
Dokončení článku ze strany 1

Policie upozorňuje občany, aby věnovali
zvýšenou pozornost pohybu nežádoucích osob v
místě jejich bydliště, ale i přilehlém okolí
sousedů. Policie tímto žádá občany, aby při
zaznamenání podezřelých pachatelů v blízkosti
rodinných domků nebo na cizím pozemku,
podali informace ihned na bezplatnou linku 158
nebo na kteroukoliv policejní služebnu a tato
možnost je i ANONYMNĚ. Pokud by někdo
z občanů měl k podezřelým pachatelům popis
nebo nějaké informace, může to OZNÁMIT
I DODATEČNÉ.
V rámci community policing je možno
i kontaktovat svého územního policistu a předat
mu poznatky, ale i spz vozidel, které se na místě
činů pohybovaly. Policie přivítá jakékoliv
informace o pohybu podezřelých osob, včetně
spz vozidel, které zjevně nepatří k stálému
osazenstvu dané lokality.
13. května 2011, nprap. Jana Šteinerová
PS: Další dva domy byly před časem vykradeny
v osadě Saky. I zde podle informací občanů měli
zloději zájem zejména o železo, které je lehce
proměnitelné za peníze…
mj

TŘEBICHOVICKÁ OLŠINKA
se stala přírodní památkou
evropského formátu
Více si můžete přečíst na webových
stránkách obce
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Vážený pane,
žádáte mne o radu. Přečetl jsem si rukopis Vašeho
románu a mohu Vám odpovědně říci: Jezte víc ryb!
Obsahují fosfor, který podle mínění lékařů
napomáhá rozvoji inteligence. Soudím, že by Vám
stačily dvě velryby střední velikosti.
S pozdravem Mark Twain

KNIHOVNA OPĚT
V PROVOZU
Od pondělí 30. května bude pro Vás opět otevřena naše obecní
knihovna. K dispozici je téměř 100 nových titulů všech žánrů
zapůjčených v rámci výpůjčního fondu od Středočeské vědecké
knihovny Kladno a bezpočet knih z našeho fondu, který byl doplněn
mnoha dary z řad občanů. Otevřeno bude 2x týdně, vždy v pondělí
a ve středu od 15 do 17 hodin s tím, že otevírací dobu přizpůsobíme
Vašemu zájmu. Výpůjční fond se bude průběžně obnovovat dle
Vašich přání.
Nově bude vybírán registrační poplatek 50 Kč/rok, knihy můžete
zapůjčit až na 1 měsíc. Jejich seznam se časem objeví na webových
stránkách obce a vy budete mít přehled o knižním fondu, můžete
sledovat naše knižní novinky a přečíst si recenze k nim.
V sobotu 28. května se v 15 hodin dveře knihovny slavnostně
otevřou zejména pro rodiče s dětmi. Právě těm nejmenším chceme
nabídnout zapojení se do projektu s názvem CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM, do projektu, který by děti od předškolního věku měl přivést
k lásce ke knihám, naučit je moudrosti a pomoci jim na cestě životem.
Protože, jak praví klasik: „Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě
ptákům“. Přijďte a nechte se na stránkách knih unášet světem
fantazie.
Pro ty „odrostlejší“ bude připravena malá výstava fotografii
z obecních fotokronik TAKOVÍ JSME BYLI. Pamatujete ještě na
prvomájové průvody do Libušína, na Jarní běh, na vítání prvňáčků a
na oslavy dne dětí v 80. letech? Všechny události tehdy zaznamenal
objektiv pana Foltmana a jiných nadšenců, díky nimž se dnes
můžeme na sebe v retrospektivě podívat. Místy jsou to hodně
úsměvné obrázky a byla by škoda, nevidět je.
A při té příležitosti Vám naše paní knihovnice může zapůjčit plno
pěkného čtení.
mj

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
PODĚKOVÁNÍ
Požádala mne paní Jiřina Pastyříková,
abych prostřednictvím zpravodaje
tlumočila její poděkování pánům Luboši
Pečenému za opravy televize, Pavlu
Petříkovi za opravy všeho rozbitého
a Ivanu Machačovi za odvoz k lékaři.
Paní Pastyříková by Vám tímto chtěla
vyjádřit své velké díky, za to, že máte
srdce na správném místě.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,
dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.
KAŽDÝ DEN!
Pravidelné čtení dítěti:
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 podílí se na emočním rozvoji dítěte;
 učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;
 rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;
 formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;
 rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;
 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
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KVĚTNOVÉ POZVÁNKY

BURZA OBLEČENÍ
sobota 21. 5. 2011 od 17 do 19 hodin
Na velkém sále pohostinství „Případov“.
Cena za kus je 5 Kč. Věci na burzu můžete nosit
mezi 9 a 11 hodinou na malý salónek téhož dne.
Výtěžek bude jako vždy určen dětem na jejich den.

TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
sobota 28. 5. 2011 od 13.00
Turnaj ve stolním tenise na sále místního pohostinství
„Případov“. Zápis a zaplacení startovného 50,- Kč
proběhnou od 12.00 v šenku pohostinství. Kdo přijde
pozdě, má zkrátka smůlu. Dochvilnost je výsadou
králů. Nezapomeňte na SÁLOVOU OBUV!

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
sobota 28. 5. 2011 od 15.00

ČERVNOVÉ POZVÁNKY

OSLAVA DNE DĚTÍ
sobota 4. 6. 2011 od 10.00
Sraz u místního pohostinství. V rámci akce jsme
připravili i soutěž pro maminky o ceny. Tuto soutěž
jsme nazvali „SŮL NAD ZLATO“. Upečte, uvařte,
připravte cokoli ze slaného pečiva, závinů, dortů,
zákusků, salátů a podobně. Těšíme se na Vás.

Na svatého Jana
24. června
Vás pohostinství
Případov zve na

SVATOJÁNSKÉ
PIVO
Přes léto nechystáme zatím žádné akce z důvodu
dovolených.
Chtěli bychom však alespoň vymalovat velký sál
v místním pohostinství.
Hodí se každá ruka, která je ochotna pomoci.
Informace budou podány v dalším čísle našeho
měsíčníku.

STALO

KVĚTEN

2011

SE

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA

25. dubna proběhl III. ročník VELIKONOČNÍ NÁDIVKY.
Tentokráte se sešlo 10 vzorků a bohužel až po začátku soutěže
byl donesen 11. vzorek, který dle mého názoru, měl největší
šanci na výhru. Proto apeluji na všechny, kdo se chcete
zúčastnit našich soutěží, dbejte na včasný příchod!
5. místo Jana Povondrová
4. místo Pavlína Matějovská,
3. místo Renata Ferenčíková
2. místo Dáša Jakešová,
1. místo Kateřina Pečená.
Pevně doufáme, že v příštím ročníku bude více soutěžících než
letos.
ČARODĚJNICE

30. dubna ve 20:30 byl zapálen další z ohňů pro čarodějnice.
Přesto, že počasí nám skoro přestalo přát, nakonec vše dobře
dopadlo. Protože se dostavily pouze dvě čarodějnice (čaroděj
měl bohužel zpoždění), byly rozdány pouze dvě odměny za
první místa. Všechny děti dostaly svítící tyče, ze kterých měly
velkou radost. Rozpoutal se boj, který ukončilo až zažehnutí
hranice.
K zakoupení bylo točené12°pivo z Krušovic, ale také čaj,
káva, nealkoholické nápoje a samozřejmě uzeniny.
Musím pochválit všechny zúčastněné, neboť všichni byli
velice ukáznění, co se týkalo průběhu programu, ale a to
hlavně, že si přinesli vlastní nářadí na opékání. Ti, kteří je
neměli, si je vypůjčili. Takže ani jeden keř nepadl za obět
mlsným jazýčkům.
Chci tímto také poděkovat všem sponzorům akce, kterými byl
pan Jiří Kučera, Martin Ferenčík a OÚ.
Tato akce by se v žádném případě neobešla bez těch, kteří pro
Vás akci připravili. Za všechny proto tímto děkuji Petrovi
Fejfarovi ml., Honzovi Holečkovi a celé rodině Martina
Jakeše.
MÁJOVÁ ZÁBAVA

14. května byla pořádána již tradiční májová zábava.
K poslechu i tanci nám zahrála skupina „IKAROS“.
V předvečer veselice byl postaven „KRÁL“. Před zahájením
tancovačky proběhlo kácení Krále, kterého získal šťastný
výherce Jarda Janků. Tombola byla netradiční, ale zase zbylo
více času na zábavu. Doufáme, že se všichni skvěle bavili a
zúčastní se na našich dalších akcích.
Kateřina Pečená

Více obrázků z letošního pálení čarodějnic naleznete na webových stránkách obce. (foto Luboš Pečený)

