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AKCE určená zejména PRO MLÁDEŽ!

Milí teenageři, milé děti!
Přijďte podpořit akci „Ukliďme Třebichovice“ tím, že
pomůžete uklidit místa, která jsou vaším každodenním
místem zábavy a dobrodružství.
Pojďte a s budoucími zastupiteli přidejte ruku k dílu!

Ukliďme

T ŘEB ICH OVIC E

15. října 2022
Sejdeme se v 9:30 hodin
před Jednotou COOP
Pytle a rukavice zajištěny
Od cca 14 hodin opékání špekáčků na hřišti

Startujeme v sobotu 15. října v 9:30 u Jednoty
COOP, kde se budou rozdávat pytle a rukavice, a kde
se rozdělíme do skupin.
- Hřiště u hospody – úklid hraček na pískovišti,
sběr odpadků, určeno těm nejmenším, kteří mohou
dorazit s rodiči, organizuje IVETA LOUDOVÁ
- Hřiště u parčíku – pro větší děcka, která
samostatně pomohou uklízet spolu s PETROU
UHARČEK
- Bouda u fotbalového hřiště – MARKÉTA
JEHLIČKOVÁ se těší především na pravidelné
návštěvníky přístřešku
- Místní les – procházku lesem s odpadkovým
pytlem vede MILAN PETRIŠČÁK
- Cesta do Obůrky – úklid zde povede LENKA
KEJKRTOVÁ
- Centrum obce uklidí skupina vedená DAVIDEM
KVĚTONĚM
- Plochy u nádraží můžete pročistit s PETREM
SVOBODOU
Ostatní občané mohou nechat pytle s vysbíranými
odpadky podél hlavní silnice, nebo lépe přímo vhodit do
přistaveného kontejneru za OÚ.
Odměnou Vám bude mimo dobrého pocitu, že jste
vykonali dobrý skutek, také možnost příjemného setkání
u táboráku, kde si na závěr akce opečeme buřtíky.
Předpoklad okolo 14. hodiny. A bude i malinovka.
A možná i něco navíc. Přijďte a uvidíte.
Těší se na Vás Vaši budoucí zastupitelé.
Uzávěrka tohoto čísla: 20. září 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
PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU
Dne 28. 6. 2022 byl vyvěšen záměr pronajmout obecní byt.
Vzhledem k tomu, že OÚ doposud neobdržel žádnou nabídku na
pronájem bytu, prodlužuje se termín podání nabídek do
30. září 2022. Po dohodě zastupitelů bylo sjednáno, že obec
zajistí výměnu WC a vzhledem ke stavu bytu nebude budoucímu
nájemci počítat nájem za první měsíc užívání bytu, aby tím
kompenzovala vynaložené náklady na jeho nejnutnější úpravy
(např.: výměny klik, vypínačů, vymalování apod.).

T Ř E B I C H O V I C E ,

Do Zastupitelstva obce Třebichovice se volí 7 členů.
Voliči mohou při volbách zvolit dva způsoby volby:

na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva

2.

Jednací řád zastupitelstva

3.

Způsob volby starosty a místostarosty

4.

Volba starosty a místostarosty

5.

Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich
předsedů, členů

6.

Plán práce finančního výboru pro rok 2023

7.

Plán práce kontrolního výboru pro rok 2023

8.

Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů
zastupitelstva obce

9.

Pracovněprávní vztahy mezi obcí a členy zastupitelstva
obce

10. Stanovení výše paušální částky pro rok 2023 pro
refundaci ušlého výdělku osobám, které jsou členy ZO

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 17. října 2022
od 18.15 hodin v malém salónku
Program zasedání:

1.

Zpráva o plnění usnesení z předchozího řádného
zasedání ZO

2.

Oznámení o rozpočtovém opatření č. 8/2022

3.

Kompetence starostky k provádění jednotlivých
rozpočtových opatřeních

4.

Organizační struktura zastupitelstva a OÚ
Třebichovice

5.

Smlouva o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti

6.

Smlouva o zřízení služebnosti, č. parc. 1246/2
smyčka kNN

7.

Smlouva o zřízení služebnosti, č. parc. st. 218 – nový
kNN

8.

Vyřazení starého a zařazení nového majetku

9.

Inventarizační komise

10. Různé
Program může být doplňován, sledujte úřední desku obce

Zaškrtnout křížkem v rámečku
celou kandidátku před jejím
názvem „Případov“.
Znamená to, že volič souhlasí se
všemi kandidáty tak, jak jsou
uvedeni na kandidátce.

v pondělí 10. října 2022
od 18.15 hodin v malém salónku

Úvodní slovo, složení slibu nových zastupitelů obce

S A K Y

Ve volbách do zastupitelstev obcí, které se budou konat
23. a 24. září 2022 máme v naší obci zaregistrovanou jednu
kandidátní listinu se sedmi kandidáty.

POZVÁNKA

1.

2022

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

1.

Program zasedání:

ZÁŘÍ

2.

Zaškrtnout křížkem v rámečku
před jménem toho kandidáta,
kterého upřednostňuje.
Volič může takto zaškrtnout 1 až 7
kandidátů.

Hlasovací lístek, který nebude upraven ani jedním z výše
uvedených způsobů, bude vyhodnocen jako neplatný.
Při úpravě hlasovacího lístku je dovoleno, zaškrtávat jen
křížkem, a to buď z rohu rámečku tj. „ X“,
nebo způsobem plus „+“. Jinak upravený hlasovací lístek,
například kolečkem, fajfkou, atd., bude vyhodnocen jako
neplatný.

Senátoři za senátorský obvod č. 30 – Kladno
Ve Třebichovicích se v letošním
roce senátní volby nekonají.
Připomenu jen, že v Senátu zasedá
81 senátorů, kteří jsou voleni na
dobu šesti let. Každé dva roky se
volí třetina senátorů. U nás jsme
naposledy
volili
do
Senátu
v září 2020 a zvolena byla paní
Adélá Šípová. 
Jejími předchůdci byli:
1996 – 2008 Ladislav Svoboda, 2008 – 2011 Jiří
Dienstbier st., 2011 – 2020 Jiří Dienstbier ml. 
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NE PÁLENÍ ZAHRADNÍHO ODPADU
Blíží se podzim, čas, kdy zelené trávníky našich zahrad pokryje
barevná směsice spadaného listí. Silné větry polámou větve
stromů a nás čeká pravidelná podzimní údržba zeleně. A my
budeme řešit, kam s tím vším biologicky rozložitelným odpadem
z našich zahrad! Musím čtenáře upozornit, že obec vydala
v roce 2021 obecně závaznou vyhlášku, kde stanovila obecní
systém odpadového hospodářství. Určitě to neudělala jen tak,
pro nic za nic. My všichni, kteří produkujeme odpad, se jí
musíme řídit. Proč? Protože pokud něco stojí za námahu, je to
péče o prostředí, ve kterém se odehrávají naše životy.
Biologicky rozložitelný odpad (listí, větve, tráva,
rostliny, …) je součástí komunálního odpadu. Podle
vyhlášky je třeba ho v ideálním případě
kompostovat, nebo odkládat do hnědých popelnic,
popř. využít kontejner za parkem. Ve vyhlášce ale
není napsáno, že ho máme pálit. Pokud tedy pálíte
trávu nebo listí na otevřeném ohništi, určitě
nepostupujete v souladu s vyhláškou.
Však také obecní úřad obdržel během léta několik
stížností na pálení trávy, což způsobilo (zejména
v den konání „moto“ akce za hospodou) pěkný
poprask. Naštěstí odvážní občané nečekali a
nerozumnému paliči vyčinili. Smutné je, že
v blízkosti se nachází dětské hřiště a pálením
mokrých zbytků ze zahrad se zamořuje ovzduší.
Pálení biologicky rozložitelného odpadu je
zakázáno hned z několika důvodů. Během
spalování dochází ke vzniku a uvolnění oxidu
uhelnatého, oxidu dusnatého a dalších
nebezpečných toxinů. Jedná se o syntetické látky,
které neblaze působí na ekosystém a zároveň
poškozují zdraví člověka. Konkrétně nejen
nervový a imunitní systém, ale mají dokonce i
rakovinotvorné účinky.
Obecní úřad tímto žádá občany, aby se zdrželi
závadného pálení zahradního odpadu, nezamořovali
ovzduší a zbytky ze zahrad využili ke kompostování,
odkládali je na místa k tomu určená a pálením
ohýnků na svých zahradách neobtěžovali své
sousedy nad míru únosnou!

Pokud se rozhodnete na zahradě dělat ohýnek,
dodržujte alespoň tato bezpečnostní opatření:

•

Pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila věku 18 let.

•

Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.

•

Ohniště musí být založeno na nehořlavém, např.
hliněném podkladu, a musí být obloženo kameny nebo
odkopáno k zabránění rozšíření ohně.

•

Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými oheň
uhasíte – kbelík s vodou, lopata a písek, zahradní
hadice…

•

Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin
(např. benzín).

•

Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.

•

Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od
zástavby a hořlavých předmětů, tj. domů, plotů, aut,
apod.

•

V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit
vlastními silami, je osoba, která pálí, povinna okamžitě
ohlásit požár na číslo tísňového volání 112 nebo 150.

Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených
grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo,
dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly
od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené
dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo
barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické
přípravky (o pálení vyjetých olejů nemluvě) apod. a další
materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka
škodlivých emisí.

Obecní úřad nabízí svým občanům možnost likvidace větví. Pracovníci obce je odvezou do areálu bývalé
vodárny v Sakách, kde po jejich usušení dochází ke kontrolovanému pálení, nebo ke štěpkování. Obecní úřad také
předpokládá, že občan bude natolik vstřícný a sám si větve naloží a nebude zneužívat ochoty pracovníku obce. Výjimkou
jsou staří a osamocení lidé, jimž samozřejmě pomoc s naložením bude poskytnuta. Odvoz větví lze domluvit přes OÚ
na tel. 312 672 216 nebo osobně se zaměstnanci obce, kteří větve průběžně svážejí.
Závěrem snad jen kratinkou reakci na návrh některých stanovit v obci další obecně závaznou vyhlášku zakazující, či omezující pálení.
Myslím, že občané budou dosti rozumní a budou pálit jen to, co pálit mohou a jen tehdy, pokud to pálit mohou. Obecní úřad věří ve
zdravý rozum nás všech.
mj
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PODZIMNÍ A ZIMNÍ OTEVÍRACÍ
DOBA V HOSPŮDCE PŘÍPADOV
OD 1. ŘÍJNA
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:
SOBOTA:
NEDĚLE:

17:00 - 22:00
ZAVŘENO
17:00 - 22:00
17:00 - 22:00
17:00 - 24:00
16:30 - 24:00
16:30 - 20:00

OD 1. LISTOPADU
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:
SOBOTA:
NEDĚLE:

17:00 - 22:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
17:00 - 22:00
17:00 - 24:00
16:30 - 24:00
16:30 - 20:00

Český svaz žen, ZO SVINAŘOV pořádá

JEDNODENNÍ ZÁJEZD
NA NÁKUPY

DO POLSKA
dne 29. 10. 2022 (sobota)
Odjezd v 6:00 hod od zastávky autobusu
ve Svinařově
Předpokládaný návrat cca v 17:00 hod.
Cena za dopravu:
550,- Kč/osoba – členky ZO ČSŽ
600,- Kč/osoba – ostatní
Závazné přihlášky včetně platby
přijímá do 9. 10. 2022
pí Suchopárková, telefon 731 821 334
pí Dušková, telefon 607 068 618

