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ROČNÍK XVIII

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBICHOVICE
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2016, o nočním klidu, ve dnech konání
Jarního plesu 23. 3. 2019 se doba nočního
klidu v noci následující po konání akce 24. 3.
2019 vymezuje od 2. do 6. hodiny.

Uzávěrka tohoto čísla: 12. března 2019
Obecní zpravodaj TŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK
Periodický tisk územního samosprávného celku vychází
12x ročně. Vydává Obec Třebichovice, 273 06 Třebichovice 89
MK ČR E 13890
Připravila:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
K. Petriščáková, K. Pečená, M. Antušák

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

INFORMACE PRO OBČANY

Omezení úředních hodin OÚ Třebichovice

▼▼▼▼▼▼▼▼

V pondělí 18. 3. 2019 bude
z důvodů konání krajské kontroly
hospodaření OÚ během dopoledne
pro veřejnost UZAVŘEN.
Odpolední úřední doba
od 18 do 20 bez omezení.

POPLATEK
ZA PSA
JE SPLATNÝ
KE DNI
31. 3. 2019

od 18. do 27. března 2019 probíhá

VÝBĚR STOČNÉHO
v hotovosti v sídle OÚ
pondělí

18. 3.

zavřeno

18 – 20

středa

20. 3.
25. 3.
27. 3.

8 – 12

15 – 17

8 – 12

18 – 20

8 – 12

15 – 17

pondělí
středa

Platby v hotovosti lze provádět jen
v uvedených dnech a hodinách.
V případě úhrady bezhotovostním převodem posílejte platby na účet
Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením identifikace
poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke značné
administrativní zátěži uvítáme jednorázovou platbu bankovním převodem
při prvním splatném termínu 31. 3. 2019.

75 Kč/rok/1. pes
100 Kč/rok/2. a další pes

Cena:
690 Kč/osoba/pololetí
►tj. 1380 Kč/osoba/rok

PRODEJ ZNÁMEK
NA BIOPOPELNICE
ZAHÁJEN

Cena pro občany s trvalým pobytem v obci:
500 Kč/osoba/pololetí
►tj. 1000 Kč/osoba/rok*

CENÍK služeb za likvidaci BIOodpadu pro rok 2019

Druh
služby

Typ
nádoby

Počet
svozů/rok

Cena
celkem
vč. DPH

BIO mini

140 l

16

925

BIO MAXI

240 l

16

1 196

Cena obsahuje nájem nádoby, svoz a zpracování bioodpadu.
Sezona svozu bioodpadu začíná 5. 4. 2019.

Odvoz bude probíhat vždy v sudý pátek v těchto termínech:

5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5.,
14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9.,
4. 10., 18. 10., 1. 11. 2019

Připomínáme občanům, že mají možnost kdykoli
si domluvit odvoz větví a zahradních zbytků
s pracovníky obce.
Zbytečně nepalte zbytky na svých zahradách
a neobtěžujte své sousedy kouřem.
Volejte OÚ, nebo kontaktujte přímo pány Švejdu a Vlka.

*Dotace na stočné ve výši 27,51 %, tj. 330 Kč
je poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obcím nebo
Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.

Úhrada za stočné pro rok 2019 bude probíhat na základě
Avíza k úhradě, které bude vystaveno a do poštovních
schránek či emailů doručeno standardně v březnu a listopadu.
Stočné je však, stejně jako v předchozích letech, možné hradit
jednorázově. Odpadá pak nutnost sledování termínů
jednotlivých plateb a hlavně riziko zapomenuté úhrady.
Ti, kteří nehradí splátky v řádném termínu splatnosti,
přicházejí automaticky o poskytovanou slevu!

C H C E T E

D O S T Á V A T

AVÍ ZO K ÚHRADĚ
DO VAŠÍ M AI LOVÉ SCHRÁNKY?

▼▼▼▼▼▼▼▼
Napište si o něj na: sotsh@seznam.cz
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MÍSTA PRO ODDĚLENÉ SOUSTŘ EĎOVÁNÍ

JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Oznamuje občanům, že jsou na některých stanovištích tříděného
odpadu nově instalovány popelnice na použité jedlé oleje
a tuky z domácností.
Dlouhodobě je jedna černá popelnice umístěna za OÚ, nově
naleznete další dvě nádoby v přístřešku u kapličky a také
v Sakách!
Prosíme občany, aby se naučili slévat použité oleje do
plastových nádob a dobře uzavřené vkládat do popelnic.
Ušetříte sobě peníze, svůj i obecní majetek, neboť je v rozporu se
zákonem oleje vylévat do kanalizace (dřezů, výlevek, toalet).
Ta se ucpává, ničí, nehledě na množení nežádoucích organismů.

Menší množství tuků, například
z pánve, je možné vsáknout
do ubrousku nebo papírové
kuchyňské utěrky a pak vhodit
do směsného odpadu.

MĚ SÍČ NÍ K

BŘEZEN 2019

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje
se obrací na všechny vlastníky lesů s následující výzvou:

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR!
Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast!
Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování
lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou
významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje místně
příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností (ORP),
kde vám sdělí nezbytné informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH
informovat o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy
příslušný odborný pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze žádat o dotace na
hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky
atd.). Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
−
místní obecní úřad
−
úřad obce s rozšířenou působností
−
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
−
dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
RÁMCOVÁ DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat
veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné
odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu kmene v larválním stádiu
kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj vývoj a uhyne. Asanací se
nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak dochází k šíření škůdce,
který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.
Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko
šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko, které je
potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce opustil a napadl živé jedince smrků v
jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné
vytěžit a asanovat.
Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro
rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své
pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které již nemají schopnost se
přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.

SITUACE V OBECNÍM LESE
Obec Třebichovice je vlastníkem více jak 12 ha lesa, čímž se řadí mezi
drobné vlastníky, kteří mají možnost využít podpory odborného lesního
hospodáře, kterým je pan STANISLAV JEŽEK, tel: 724 524 459,
stanislav.jezek@lesycr.cz.

Od 1. ledna 2020 mají všechny obce povinnost zajistit celoročně
místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je,
že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto
odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci.
Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány
společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že tuto povinnost
nelze splnit formou systému komunitního kompostování.
mj

V loňském roce došlo v části lesa za hájenkou vlivem dlouhodobého
sucha a menší vitality stromů k napadení cca 35 kusů stromů hmyzími
škůdci. Jednalo se vesměs o vzrostlé borovice, které musely být
poraženy a odvezeny. Napadené porosty se nacházely i na pozemcích
třetích osob a obec po domluvě s nimi zajistila jak pokácení, tak výsadbu
nových stromků… Příčinou ovšem nebyl kůrovec, nýbrž lýkohub, proti
kterému neexistuje žádná ochrana. Primárním problémem je SUCHO!
Výše uvedená výzva se tedy týká především vlastníků smrkových lesů.
Naše lesy jsou smíšené a samy sebe svou skladbou navzájem chrání
a podporují. Umístění lapačů hmyzu nemá v našich podmínkách smysl.
Toto vše píši po konzultaci s revírníkem panem Ježkem, aby nedocházelo
zbytečně k šíření poplašných informací. Totéž můžete učinit i vy, pokud
vlastníte les a chcete se o něj dobře postarat.
Dobrá rada nad zlato!
mj
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – únor 2019
MAGDALÉNA Květoňová

ADAM Ambrož

zrozena ve znamení Býka

zrozen ve znamení Štíra

ANEŽKA Mandová
zrozena ve znamení Štíra

Letošní vítání občánků
proběhlo pod
taktovkou obou
pánů místostarostů,
kteří si rozdělili
hlavní role.
Petr Svoboda
se ujal proslovu,
Milan Petriščák
fotoaparátu.
Všem novým
občánkům přejeme
krásný život plný lásky
a radosti.
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DĚTSKÝ KARNEVAL 2019
Foto Milan Petriščák

MASOPUST 2019
Foto Klárka Petriščáková. Další fotky naleznete na webových stránkách obce ve fotoalbu.
23. února se konal tradiční Masopust na Mayrovce, kam dorazily průvody maškar z okolních obcí. Vinařický pan starosta udělil maškarám
masopustní práva a ty mohly až do půlnoci udržovat veselí a dobrou náladu. Odpolední program provázela Krušnohorská dudácká muzika
z Mostu, kterou přítomní přivítali pokřikem „DYCKY MOST“. Masopust pokračoval tancovačkou se zabijačkou v sále hospody Připadov,
která skončila úderem půlnoci. Aby maškary nevzal čert! Děkujeme Vinařickým, že nám ukázali, jak se pochovává basa.
mj
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Místní Den Žen 2019
Letošního ročníku se zúčastnilo něco málo přes 30 žen
a dívek, jak místních, tak přespolních. Kapela byla naprosto
famózní, výběr písní skvělý. Zase jsme se řádně vyřádily.
Všechny ženy se blýskly svými kulinářskými dobrotami,
některé pod nátlakem musely napsat recept na svou
delikatesu. Bylo nám spolu po roce, zase fajn.
Osobně jsem byla zklamaná, že nedorazily, některé stálice,
se kterými mám možnost si popovídat právě na tomto
setkání. Pevně doufám, že v příštím roce to děvčata napraví
a přijdou mezi nás, „kde si nikdo nepřipadá sám.“
Jediným docela zásadním mrakem celé akce byl fakt, že ty
z nás, které odcházely, jako poslední se musely smířit
s faktem, že nezbyla ani jedna z květin. Někdo si je prostě
přisvojil a odnesl zbytek karafiátů. Jen doufám, že alespoň
udělaly někomu velkou radost, když my jsme zažily nemilé
zklamání. Napadlo by někoho, že se kradou už i kytky?
I když u nás v „Případově“?! Slibuji všem, na koho letos
nezbyla jediná, že v příštím roce se tak nestane!
Chci také oslovit ty z Vás, které jste mezi nás na oslavu
svátku všech žen ještě nikdy nepřišly, nebojte se tohoto
a samy uvidíte, že jeden den v roce si perfektně užijete.
Těšíme na všechny.

Katka Pečená

Foto Milan Petriščák. Další fotky naleznete na webových stránkách obce ve fotoalbu.
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V KNIHOVNĚ
Ohlédnutí za první dílničkou v knihovně
Poslední neděli v únoru se poprvé sešly děti
na "Dílničce" v knihovně, aby si vyrobily svou
vlastní knížku. Celou práci provázelo nadšení
a radost z vyrábění. Sešli se samí kluci a o to
bylo pro nás větší překvapení, jaká pohoda při
výrobě panovala.
Moc se těšíme na další poslední neděli
v březnu a na všechny šikovné děti.
Klára Petriščáková (text a foto)
Ivona Komárková a Eva Hájková
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Během března bude v katastru obce Třebichovice a Saky
probíhat ořez stromů a dojde také k pokácení dvou
stromů u hřiště v místech, kde bude budováno hřiště.
Dřevo je určeno do tomboly na Jarní ples. Žádáme
občany o opatrnost v blízkosti plošiny!!!
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VELKÉ VYMÍRÁNÍ
V únorovém článku jsme se dozvěděli o putování území dnešních
Třebichovic z jižní polokoule na severní, přes tropy a subtropy,
a také o vynoření z mořského dna.
Ano, být to tak dodnes, nemusíme platit za exotické dovolené,
a nemusíme se hlásit do kurzů potápění ☺
Ale jak to tak bývá, není bohužel rubu bez líce.
V permu (na konci prvohor) nastává jedno z velkých vymírání
druhů.
Ono vůbec druhohory začínají a končí katastrofickými událostmi,
které měly za následek velké vymírání rostlinných i živočišných
druhů. Příčiny vymírání nejsou zdaleka objasněny. Zdá se, že
masivní vymírání probíhalo po poměrně krátkou dobu, řádově
několik málo desítek tisíc let (což je v geologické historii planety
opravdu chvilka).
Teorie jsou tak slabé, že nestojí za to je vůbec rozebírat.
Pády meteoritů na planetu samozřejmě nelze vyloučit, naopak,
důkazů je spousty, vliv na vymírání je však už jen snaha chopit se
něčeho v zoufalství nevědomí, připomíná to rozpočítání obětí
„ententýkydvašpendlíky“, těžko může výbuch meteoritu způsobit
selektivní vymření jedněch rostlinných či živočišných druhů, velmi
dobře adaptovaných na své biotopy, zatímco jiné druhy suverénně
prosperují dále.
Nešlo o likvidaci určitých biotopů se svou flórou a faunou, něco
„vybraného“ odešlo, něco pokračovalo, něco nového se objevilo ...
a to celoplanetárně...
(pokračování příště)
Martin Antušák
„Kdyby nedošlo k vyhynutí dinosaurů, člověk by dnes pravděpodobně neexistoval“,
tvrdí Mgr. Vladimír Socha, publicista a popularizátor paleontologie
a archeologie, autor mnoha knih o dinosaurech a jejich podivném konci. V roce
2017 vyšel v časopise 100+1 na téma vymírání druhů velmi hezký článek, který je
ke stažení na http://www.zshorakhk.cz/files/tinymce/tvorba/ucitele/100peklo.pdf
A nějak takto vypadalo vymírání v průběhu časů:

Z důvodů změny dopravního
režimu na křižovatce Pražská
x Arménská v Kročehlavech
dochází k dočasné změně
trasy a zastávek na lince 609.
Ve směru ze Slaného do
Kladna, OAZY zůstává linka
beze změny. Ve směru
z Kladna, OAZY do Slaného
je linka přetrasována přes
Kladno, Růžové pole. Spoje
linky 609 ze zastávky Kladno,
OAZA odjíždějí o 1 minutu
dříve.

