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Další etapa digitalizace katastrální mapy
OZNÁMENÍ PRO OBČANY
OÚ v Třebichovicích oznamuje občanům, že od 22. března
probíhají na našem katastrálním území práce geodetické
firmy, jejíž pracovníci budou v rámci započaté obnovy
pozemků vstupovat na pozemky a vyměřovat je.
V případě pohybu cizích osob na pozemcích si mohou
občané vše ověřit a informovat se na zdejším obecním
úřadě, který je o vyměřování předem informován.

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.

JARNÍ ÚKLID OBCE
Rekordní účast na letošním jarním úklidu dokázala zbavit obec
více než 1 valníku nametených nečistot z centrální části obce,
2 valníků dřeva a odpadků z úvozové cesty za Jednotou
a vrchovatého valníku igelitových pytlů naplněných vším možným
z křovisek, škarp a jiných míst v okolí obce.
Nezanedbatelné výkony odvedli také ti, kteří se podíleli na čištění
prostoru za hřištěm. O to smutnější je pak zjištění, že jsou i tací,
kteří ukradnou poklop od kanálu a kanálovou vpusť naplní po okraj
odpadem…

Podle statistiky za rok 2010 bylo občany obce
Třebichovice/Saky vyprodukováno 201,5 tuny
směsného komunálního odpadu. Pokud toto číslo
vydělíme počtem obyvatel (558) a počtem dní
v roce, dostaneme se k údaji, že každý z nás denně
vyprodukuje téměř 1 kg odpadu.
O tom, že třídění odpadu je společenskou
odpovědností každého z nás, není třeba diskutovat.
Zahodíte-li ovšem v přírodě slupku od banánu,
bude se rozkládat po dobu až 4 měsíců, zatímco
filtr z cigarety může hyzdit přírodu celých 15 let!!
Igelitová taška se bude rozkládat až 25 let, PET
láhev může v přírodě ležet až 70 let a polystyren z
přírody nezmizí nikdy!
Obec vynaložila v uplynulém roce za likvidaci
odpadů 414 900 Kč, přičemž od občanů vybrala
240 500 Kč na poplatcích a 84 900 Kč obdržela za
třídění odpadu od společnosti EKO-COM. Dotace
z obecního rozpočtu činila 89 500 Kč.
Možná jste zaznamenali, že zmizely i odpady
z příkopů za obcí. Iniciátorem úklidu byla Správa
a údržba silnic, která se také postarala o vyčištění
prostorů okolo komunikací, které má ve své správě.
mj
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POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
ve středu 27. dubna 2011
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.

Zvolení zástupce obce na valnou hromadu
VKM, a.s

2.

Schválení Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene

3.

Oprava místních komunikací po zimě

4.

Podmínky pronájmu obecních bytů

5.

Privatizace bytových domů č.p. 13 a 21

6.

Schválení zadání změny č. 1 územního
plánu Třebichovice

7.

Různé

•

Diskuze

O účast na dubnovém zasedání bych chtěla
požádat především nájemníky domů číslo popisné
13 a 21, neboť právě o jejich dalším „osudu“ se
bude jednat především a bylo by vhodné,
abychom nejednali o Vás bez Vás.
Téměř všichni máte zájem o odkup bytů a stále
se dotazujete: „jak to tedy bude?“.
Zástupci obce před časem provedli ve všech
nemovitostech prohlídky, jejichž součástí bylo i
zhodnocení stavu nemovitostí a následné „naložení“
s nimi. Odprodej nemovitostí čp. 13 a 21 je u nás
diskutován již dlouhou dobu a vyčkávání plné
nejistoty není pro nikoho z nás příjemné.
Současný stav domů vyžaduje v každém případě
velké investice. Dům čp. 13 má sice novou střechu,
ale investovat by se mělo, kam oko pohlédne.
Nájemníci, kteří si svoji bytovou jednotku na vlastní
náklady nezhodnotili, vyčkávají na investice ze
strany obce. Přitom výše nájmů, která je naprosto
podprůměrná, ani zdaleka nezaplatí náklady, které je
třeba do nemovitostí stále vkládat. Obec by musela
nastavit tržní nájemné, aby se bytové hospodářství
vůbec rentovalo. Od května je sice nájem v obci
zvýšen na tzv. cílovou hodnotu nájemného, která činí
33,74 Kč za m2 pronajaté plochy bytu, což je v
průměru cca 2000 Kč za měsíc a byt. Při počtu
8 bytových jednotek získá obec 16 000 Kč za měsíc,
za rok pak 192 000 Kč. Pokud bychom chtěli např.
opravit střechu, zateplit domy a vyměnit okna,
museli bychom příjmy z nájemného vynásobit
několika lety, než bychom uspořili potřebnou částku.
A to nepočítám se situací, která si vyžádá prostředky
na nenadálé opravy, nebo některému z nájemníků
odejde třeba kotel. Jiné investice z obecního
rozpočtu, mimo příjmů z nájmů, jsou myslím
nežádoucí. Dotovat bytové hospodářství asi nikdo
z nás nechce.
Nicméně v případě neuskutečnění prodeje je
třeba počítat s tím, že obec v budoucnu využije
každé možnosti zvýšení nájmu a takto získané
prostředky
bude
zpětně
investovat,
aby
zhodnocovala obecní majetek.
Markéta Jehličková
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Ad 1: Obec má majetkovou účast ve společnosti VKM, a.s. a dle stanov jsme
povinni delegovat jednoho zástupce na připravovanou valnou hromadu, která
se uskuteční v květnu.
Ad 2: Vzhledem k plánované výstavbě RD u hřbitova, projektuje ČEZ pokládku
kabelů nízkého napětí v úseku od hřbitova do zátočiny ve „Studánkách“ a
výstavbu kioskové trafostanice v odbočce k myslivecké chatě, kam bude pokládka
pokračovat. Budou sneseny kabely ze sloupů, sloupy zlikvidovány a obec přijde o
stávající veřejné osvětlení v pokládkou dotčené části obce. Pro obec to znamená
investovat do koupě a montáže nových sloupů s osvětlením. Pro stavební řízení je
třeba odsouhlasit podpis smlouvy o smlouvě budoucí, kde obec za jednorázový
poplatek cca 15 tisíc korun zatíží svůj majetek věcným břemenem – kabelem
nízkého napětí vedoucím v pozemcích ve vlastnictví obce.
Ad 3: Vzhledem ke značným škodám, které zima způsobila na místních
komunikacích, je třeba řešit jejich opravu.
Oprava se netýká hlavních silnic, které nejsou v majetku obce. Silnice II. a III.
tříd jsou v majetku Středočeského kraje a spravuje je společnost Správa a
údržba silnic (SÚS). Každá cesta má svého cestmistra, který má tu či onu
komunikaci na starosti. Komunikace u nás spadají pod správu 2 cestmistrů,
protože přes nás vede pomyslná hranice, která dělí působení cestmistrů ze
Slaného a z Nového Strašecí. Dle sdělení SÚS se již rozjely opravy komunikací
a je tedy předpoklad, že v dohledné době zasáhnou i naší obec. Mějte však
strpení, neboť ranní mrazíky a nízké teploty ještě neumožňují rozjet opravy na
plné obrátky. Práce je třeba provádět za příhodných klimatických podmínek,
jinak nelze dodržet technologické postupy a provedené práce by asi dlouho
nevydržely. Nicméně nečekejte nové koberce asfaltových povrchů, jež by
pokryly v jednolitém pásu celou silnici. Omezenému množství financí bude
odpovídat i způsob jejich oprav.

Ad 4: Je třeba nastavit podmínky pronajímání obecních bytů. V současné době
jsou sice všechny obecní byty obsazeny, ale do budoucna je třeba počítat s
variantou, že se některé z nich uvolní a obec nemá stanovena žádná pravidla.
Pronajímání bytů by mělo probíhat dle platných právních předpisů, které
umožňují pronajímateli požadovat od nájemníků složení 3měsíční kauce, uzavřít
nájemní smlouvu zprvu na dobu určitou a zejména upřednostnit nabídnutou výši
nájmu, která bude pro pronajímatele nejvýhodnější. Návrh podmínek pronajímání
bytů by měl být podrobněji představen na zasedání.
Ad 5: Vzhledem k zájmu obyvatel nemovitostí čp. 13 a 21 je navrženo
odsouhlasit vyvěšení záměru prodeje těchto domů a následně stanovit, za
jakých podmínek bude toto provedeno. Obec po případném schválení vyvěsí
záměr na úřední desku, který bude po dobu 15 dní k dispozici k Vašemu
připomínkování.
Ad 6: Je navrženo odsouhlasit zadání změny č. 1 územního plánu
Třebichovice, spočívající v prověření možnosti vymezení částí pozemků parc. č.
145/2 a 145/4 přiléhajících k silnici Třebichovice – Smečno pro stavbu jednoho
rodinného domu bez nutnosti pořizovat regulační plán. Vzhledem ke skutečnosti,
že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, zapracovány připomínky
dotčených orgánů, je návrh zadání předkládán zastupitelstvu obce ke schválení (§
47 odst. 5 stavebního zákona).

Obecní úřad stále přijímá Vaše návrhy na změnu územního plánu.
mj
Jiří Dienstbier byl v doplňovacích volbách zvolen do Senátu
Parlamentu České republiky. Ve 2. kole obdržel 65,14 % hlasů.
Úřadu by se měl ujmout po Velikonocích,
konkrétně 27. dubna 2011, kdy složí slib.
Foto z předvolební kampaně v Třebichovicích.
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Od ledna letošního roku je v platnosti
nový legislativní předpis - Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv
Předem je třeba říci, že se nejedná o žádnou novou
povinnost, neboť starat se o řádný stav komínů byla
tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-Uherska.
Pokud je tento fakt pro většinu veřejnosti nový, svědčí to
o tom, jak občané své povinnosti zanedbávají.
Nová vyhláška stanovuje podmínky pro bezpečné
provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak,
aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů
spotřebičů paliv a jejich majetku. V této souvislosti je
třeba si uvědomit, že provozovatel zanedbáním
►►

uvedených povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní,
kteří bydlí v jeho sousedství. Na rozdíl od předchozích
předpisů, podstatně zmírňuje požadavky na četnost
provádění kominických prací a navíc umožňuje provádět
čištění spalinových cest odvádějících spaliny od
spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW
svépomocí.
Na druhé straně ale zvyšuje požadavky na odbornou
úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí
spalinových cest, což jistě řada občanů ocení kladně.

REVIZI spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
Kominictví a která je zároveň
a) revizním technikem komínů, nebo
b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínovým systémů, nebo
c)
revizním technikem spalinových cest
a provádí se v těchto případech:
- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
- při komínovém požáru,
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

►►

KONTROLU spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika. Stejná
odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest.

Výkon
připojeného
spotřebiče

do 50 kW
včetně

Příloha k vyhlášce stanovuje četnost požadovaných činností následovně:
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Činnost
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
Čištění spalinové cesty
3x
2x
3x
1x
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Pro všechny z nás, kteří máme doma jakýkoli zdroj tepla
o výkonu do 50 kW, to znamená, že by nás měl v
letošním roce navštívit mistr kominický a minimálně
nám zkontrolovat spalinovou cestu a vydat kontrolní
zprávu. Čistit a vybírat saze či jiné tuhé nečistoty lze
provádět svépomocí.

Máte-li např. v domě komín se 3 průduchy, sami si je
vyčistíte a vyberete saze, zaplatíte za kontrolní zprávu
500 Kč. Ostatní cenové nabídky byly dražší zejména
o 20% DPH a neposkytovaly slevu na počet komínů
u vydání kontrolní zprávy. Některé nabídky se dostaly
na cenu až okolo 1000 Kč!!!

Jistě Vás bude zajímat cena za tyto služby. Nejedná se o
žádné závratné částky, které by nás měly přivést „na
mizinu“, pokud si uvědomíme, co všechno je v sázce –
majetek, zdraví, život.

Pokud chcete ještě ušetřit za dopravné, které se účtuje v
průměru 8 Kč/km, můžete využít nabídky OÚ
a připojit se se svojí objednávkou na návštěvu mistra
kominíka, který naši obec navštíví během měsíce
června, a svoje služby Vám poskytne bez nákladů za
dopravu. Objednávat lze písemně (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.
mj

Poptala jsem několik kominických mistrů, a z jejich
nabídek má nejpříznivější cenu pan Josef Kopecký z
Kladna (732 158 269): čištění komína 150 Kč, výběr
sazí 150 Kč, kontrolní zpráva za 1. komín 300 Kč,
za 2. komín 200 Kč a 3. komín je zdarma.
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INFORMACE O ZÁSAZÍCH, KTERÉ ČEKAJÍ VINAŘICKOU HORKU
Vinařická hora je krajinná dominanta, která leží na okraji
Slánské tabule nad údolím Knovízského (Svatojiřského)
potoka. Hlavní vrchol leží v nadmořské výšce 413 m n.m.,
druhý (jižnější) ve výšce ca 408 m n. m. Nejnižší bod je na
úpatí u Třebichovic ve výšce okolo 267 metrů nad mořem.
Vinařická hora je pod vlivem člověka již značnou dobu
(osídlena byla již v pravěku), v posledních 150 letech byl
tento vliv velmi intenzivní. Drobné lomy zde fungovaly
zřejmě již ve středověku. Koncem 19. století ovšem začaly
fungovat větší lomy, těžba se zde zintenzivnila po první
světové válce a probíhala až do osmdesátých let 20. století.
Vliv člověka se projevil i ve složení vegetace. Z absence
hájových druhů lze usuzovat, že Vinařická hora nebyla v
posledních stovkách let zarostlá lesem, ale naopak byla
zřejmě využívána jako pastvina. Tomu nasvědčuje i
historický (staročeský) název – Ovny, Ovenská hora (též
Vuvny, Vuven, Vuvna), neboť slovo Oven ve staročeštině
znamená beran. Současný název se začal používat až na
konci 19. století.
Z historických fotografií (z počátku 20. století) je také
očividné, že na Vinařické hoře lesy v minulosti chyběly; šlo
o vrch porostlý travino-bylinnou vegetací, část území byla
využívána jako sady, což je patrné z i dnes hojného výskytu
těchto ovocných dřevin. Rovinatější plochy na úpatí
Vinařické hory (u obce Vinařice) byly v minulosti využívány
jako menší pole.
Území bylo vyhlášeno jako CHPV v roce 1985 na
rozloze 24,91 ha (+ 22,8941 ha ochranného pásma), v roce
1999 bylo jako přírodní památka rozšířeno na současnou
rozlohu 68,77 ha (+ ochranné pásmo 3,1530 ha).
Posláním přírodní památky Vinařická hora je ochrana
stratovulkánu (nejlepší ukázka tohoto typu sopky
v českých zemích) a ohrožených teplomilných
společenstev s výskytem vzácných
zvláště chráněných druhů rostlin.
V roce 2006 byl vypracován plán péče o ní a veškerý
tento text je velmi zkráceným výtahem z tohoto dokumentu,
který mi byl poskytnut Odborem životního prostředí
Středočeského kraje, také za účelem seznámení se s tím, co
čeká Vinařickou horku a potažmo také nás, obyvatele
Třebichovic v následujících letech.

Dlouhodobým cílem péče o přírodní památku Vinařická hora je
především chránit a udržovat biologickou rozmanitost území
v dlouhodobém horizontu pravidelným obhospodařováním, které
mimo jiné podmiňuje zachování (nebo zvyšování početnosti)
populací ohrožených druhů rostlin a živočichů…
Středočeský kraj obdržel v roce 2009 dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí na podporu biodiverzity ve
zvlášť chráněných územích zařazených do kategorie přírodní
rezervace a památky. Získal tedy finance na realizaci části plánu
péče o Vinařickou horu, jejímž dlouholetým neobhospodařováním
došlo k velké expanzi křovin, náletových dřevin a zejména
k zakořenění nepůvodních dřevin, hlavně akátů.
Ve výběrovém řízení byl krajem vybrán zhotovitel,
jehož předmětem díla je v ploše označené E1 – část horky
nad naší obcí:
1. rok 2011: KÁCENÍ DŘEVIN PLOCHA 3,5 ha
► kroužkování akátu
termín IV. až V
► odtěžení všech dřevin
termín VII. až IX
► včetně chemického ošetření proti zmlazení (Roundup) a
odvozu dřevin mimo ZCHÚ a ochranné pásmo
► výsadba (cca 35 tis. ks lesnických sazenic, hnojivo, zálivka,
ochrana proti okusu, skladba dub letní 80 %, habr obecný 10
%, lípa malolistá 10 %, termín IX. až X.);
2. a 3. rok 2012-2013: VYŘEZÁVÁNÍ KŘOVIN
likvidace výmladků akátu a keřů na ploše výsadeb, termín
podzim – zima, včetně chemického ošetření proti zmlazení
(Roundup) a štěpkování, výsadba (vylepšování - doplnění
výsadby);
Nejvíce bude zasažena akátina nad domem pana Krédla, která
má rozlohu přibližně 0,7 ha (zhruba stejně jako místní fotbalové
hřiště) a zbytek akátů je v ploše E1 roztroušený.
Terén nad naší obcí by se tedy měl celkem podstatným
způsobem změnit. Akát bude nahrazen původními dřevinami,
horka se prosvětlí a v budoucnu se na ní možná objeví ovce
nebo kozy.
Je-li to dobrá či špatná idea, nevím, každý z nás na to jistě
má svůj vlastní názor a já si je velmi ráda přečtu a následně
přetlumočím, pokud mi je napíšete na mailovou adresu
starostka@trebichovice.cz. Lze také využít diskusní fórum na
webových stránkách obce, nebo se vyjádřit v anketě tamtéž.
Myslivecké sdružení Třebichovice není příliš této myšlence
nakloněno a svoje stanovisko zaslalo na Středočeský kraj.
Vyjádřilo v něm svůj nesouhlas s plánovanými zásahy. Zejména
načasování těžby do období reprodukčních procesů v přírodě je
nevhodné, stejně jako výsadba původních dřevin vzhledem k
suchému klimatu horky není příliš dobrým nápadem, nehledě na
to, že následná péče bude dosti problematická, o ničení mladých
stromků zvěří nemluvě.
Stojí tedy za to, ničit to, co zde celá desetiletí rostlo a plní
svou nenahraditelnou funkci? Zejména v dnešní době, kdy zeleň
mizí takřka raketově? Stojí hektary trávy, která bude v období
suchých měsíců vyprahlým územím, za to? Ptá se v dopise pan
předseda mysliveckého sdružení, které se cítí být dotčeným
orgánem, neboť jak všichni víme, chová zde stádo muflonů.
Stejně jako se myslivců nikdo neptal na jejich názor, ani Obec
Třebichovice nebyla obeznámena se zásahy, neboť řešené
území spadá do katastru Obce Vinařice. Přesto se realizátoři
domnívali, že transport vytěženého dřeva povede přes naše
katastrální území. Zastupitelstvo obce však vyjádřilo svůj
nesouhlas, neboť naše místní a účelové komunikace by přepravu
vozidel naložených kládami stromů bez úhony jen stěží přežily.
Kraj nemá prostředky na jejich dostatečné zabezpečení
a následnou opravu. A světe div se, nemá je ani naše obec… mj

STRANA

5

T ŘEBICHOVICKÝ MĚSÍČNÍK

VELIKONOČNÍ
POZVÁNKY

DUBEN

STALO

2011

SE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na Zelený čtvrtek
Ne Veliký pátek
Na Bílou sobotu
Na Velikonoční neděli
Na Velikonoční pondělí

21. dubna
22. dubna
23. dubna
24. dubna
25. dubna

točí pohostinství Případov

V neděli 3. května přivítala paní starostka
dalšího občánka naší obce, kterým je Tadeáš
Komárek. Této akce se zúčastnili jeho
příbuzní a naše malé slečny mu přednesly
básně. Atmosféra byla opravdu rodinná.
JARNÍ ÚKLID

ZELENÉ PIVO
25 Kč
♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
25. dubna 2011 od 13.00
Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku.
Tato akce se letos bude konat již potřetí a to jako
vždy o Velikonočním pondělí a jako již tradičně v
pohostinství „Případov“.
Doufáme, že letošní ročník bude mít větší základnu
soutěžících, než ty předešlé.
Již se všichni na Vás i Vaše „nádivky“ těšíme.

ČARODĚJNICE

V sobotu 9. 4. proběhl v naší obci již skoro tradiční jarní
(předvelikonoční) úklid. A jako již tradičně se ho zúčastnilo jen pár
lidí, kterým zřejmě není lhostejné, jaký pořádek vládne v naší obci.
Úklid proběhl na hlavním tahu vesnicí a to od samoobsluhy k
zastávce na „place“, u hřbitova a u cihelny. Odvoz veškerého
sesbíraného odpadu stál obecní pokladnu 650 Kč a to nepočítáme
náklady na dopravu. Tímto chci všem zúčastněným samozřejmě za
„vedení obce“ poděkovat. Až na pár vyjímek opět nikdo nepřekvapil,
lidé se nemění a všichni jsou v podstatě „Jájisti“.
ZUMBA
Ve středu 13. dubna jsme zahájili na velkém sále cvičení ZUMBY.
Účastnit se může každý a to každou středu od 18.30 do 19.30 hodin
za poplatek 60 Kč.
ZDOBENÍ VAJEC A PERNÍČKŮ
… se pro nezájem občanů o tuto akci, BOHUŽEL, nekonalo.

30. dubna 2011 od 19.00

STANE

Hřiště za brankou u sjezdu od parčíku

ČARODĚJNICE A ČERNOKNĚŽNÍCI,
HOLKY A KLUCI!
Přijďte všichni v doprovodu svých rodičů v krásných
maskách! Předem upozorňujeme, že nejkrásnější
masku budeme vybírat podle náročnosti na přípravu.
To
znamená,
že
upřednostňujeme masky,
které si děti, nebo jejich
rodiče vyrobí sami. Na
tuto akci si nezapomeňte
vzít nářadí na opékání.
Neradi bychom viděli, že
ničíte stromy, nebo keře
za
účelem
získání
„klacku“ na opečení
uzenin.
Bohužel, není zajištěno
občerstvení ve formě
„točeného“, neboť nemáme obsluhu v zařízení jinak
fungujícím v období fotbalových zápasů.
Ceny za občerstvení budou „lidové“: buřtík včetně
krajíce chleba a hořčice za 10 Kč a cena 0,5 l piva
rovněž za 10 Kč.

KONTEJNERY
Budeme zřizovat další kontejnery na tříděný odpad a to u parku v
rámci dostupnosti pro občany v této části obce. Proces nebude
proveden ihned, je nutné prostor upravit, aby nerušil okolní zeleň a
celkový estetický dojem. Určitě se ještě o této problematice zmíníme
a každopádně bude avízován i úklid určeného prostoru. Děkujeme
všem v této oblasti za pochopení.
Co vyplývá ze statistiky: …. že 66 % občanů třídí odpad. Pro naprostou
většinu z nich je základním předpokladem pro třídění blízkost
kontejneru. Akceptovatelná vzdálenost ke kontejnerům je 150 metrů.
SLADKÁ NEVĚDOMOST
Musím se přiznat, že nemám ráda nedochvilnost, nespolehlivost a
lhaní. Ale těm, co tyto vlastnosti dokáží skloubit, závidím. Je totiž
úžasně lehké říci na dotaz, proč jsi nepřišel, opozdil se apod.: „Já
jsem o tom nevěděl“. Škoda, že to jsou pak oni, kdo vypadají
hloupě, protože TEN, KDO ČTE MĚSÍČNÍK, VÍ O VŠECH
POŘÁDANÝCH AKCÍCH.
Kateřina Pečená

DIVADLO
Akční nabídka pro soukromé využití
Divadlo Broadway

PS.: vzhledem k tomu, že se oslava
čarodějnic letos pořádá v zastavěném
území obce, žádáme tímto všechny
příchozí, aby ctili soukromí obyvatel
přilehlých nemovitostí, zejména pak
těch čtyřnohých, kteří nemají příliš
v oblibě zvuky pyrotechnických
výrobků a zdrželi se při konání této
akce jejich používání. Děkujeme!

SE

Divadlo Hybernia

KAT MYDLÁŘ

BARON PRÁŠIL

23. 4. a 29. 4. od 18:00
30. 4. od 14:00 a od 18:00
1. 5. od 14:00 a navíc!!! Každý divák
dostane CD Mona Lisa
a bude mít možnost nechat se vyfotit
při líbání pod rozkvetlou třešní.

22. 4. a 29. 4. od 18:00
23. 4. a 30. 4. 14:00 a od 18:00
Ceny vstupenek jsou z
původní ceny 499 Kč
sníženy na 300 Kč!!!

V případě zájmu volejte 777 666 421 a odvolejte se na tuto nabídku.
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KVĚTNOVÉ POZVÁNKY

MÁJOVÁ ZÁBAVA
sobota 14. 5. 2011 od 20.00
Pohostinství „Případov“ ve Třebichovicích.
K poslechu a tanci hraje skupina IKAROS.
Vstupné 70 Kč.

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.

STOLNÍ TENIS
sobota 28. 5. 2011 od 13.00
Turnaj ve stolním tenise na sále místního pohostinství
„Případov“. Nezapomeňte na SÁLOVOU OBUV!

ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
sobota 28. 5. 2011 od 15.00
Konečně
otevíráme!
Otevření naší knihovny se
nám trochu časově posunulo
oproti původnímu termínu,
který jsme plánovali na
březen. Leč lidí málo, práce
moc. Přesto všechno se
podařilo společnými silami
několika málo nadšenců udělat v naší knihovně ohromný
kus práce. Vy, kteří jste to zažili na vlastní kůži, sami víte,
co to bylo za lopotu. To, že police s knihami neviděly hadr
celé roky, nebylo nic proti neskutečnému humusu, který se
skrýval v místnosti za knihovnou. Po kolena nasypané knihy
se válely v prachu a špíně na zemi, z valné části ožrané od
myší a knihomolů. Dá se říci, že je to celkem zázrak, že
jsme si neuhnali nějakou tu vyrážku, když jsme po
hromadách tu spoušť přebírali.
Přestože jsme vyhodili kontejner knih do sběru, je v knižním
fondu mnoho hezkých knih, které stojí za to. A třebaže
jejich přebaly nezáří novotou, svým obsahem patří k těm
nesmrtelným.
Ve spolupráci s kladenskou knihovnou nám bude
poskytnuto v rámci výpůjčního fondu mnoho nových titulů,
které Vám budou k dispozici. Jedná se o knihy všech žánrů,
a vy si sami můžete časem tuto nabídku formovat dle chuti.
Stačí přijít do knihovny, nově se zaregistrovat, zaplatit
symbolický poplatek 50 Kč/rok a každý týden si přijít pro
nové knihy.
Rádi bychom Vás také zapojili do různých soutěží, které se
běžně v knihovnách organizují. Jsou to například soutěže
v rámci množství přečtených knih za rok, ale především
soutěže pro děti. Proto při slavnostním znovuotevření
knihovny proběhne také anketa s rodiči v rámci zájmu
o čtenářský kroužek.
A protože jsme objevili staré fotokroniky obce,
připravujeme pro Vás také malou výstavu fotek a vy přijďte,
protože uvidíte, jak jste vypadali před více jak 30 lety.
Schválně, jestli se poznáte!

DUBEN

2011

PÉČE O OBECNÍ MAJETEK
V objektech ve vlastnictví obce je třeba, dle zákona o
požární ochraně, provádět alespoň jednou ročně požární
preventivní kontroly a sledovat, jak fyzické osoby, užívající
tyto objekty, plní povinnosti, které zákon ukládá.
Je to především povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke
vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a
používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení a vytvářet v prostorách ve svém užívání podmínky pro
rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.
Při prohlídce nemovitosti čp. 107 (tzv. vila) bylo (mimo jiné)
shledáno, že její stav neodpovídá požadavkům, které ukládají
protipožární předpisy, neboť ve všech společných prostorách
se nachází velké množství odložených věcí, jež by v případě
vzniku požáru ztěžovaly zásah a v mnoha případech posloužily
jako „polínko do ohně“.
Obec požádala nájemníky, aby tento závadný stav odstranili a
společné prostory objektu, které nemají pronajaty k užívání,
uvolnili. Za tímto účelem jim na celý víkend přistavila kontejner,
jehož odvoz byl zafinancován z obecních prostředků.
Pravdou
je,
že
kontejner byl naplněn, ale
stav společných prostor
nezaznamenal
větších
změn. Zejména postoj
některých
nájemníků,
který bych připodobnila
ke vztyčenému prostředníčku směřujícího na
adresu obecního úřadu, je
zarážející. Myslím, že na
slušnou žádost s poskytnutou možností likvidace odpadů se ve
slušné společnosti reaguje jinak. Nicméně těm, kteří vyklízeli a
svoje věci ze společných prostor odstranili, děkuji.
Přesto závadný stav ve společných prostorách vily trvá, a
protože se zde v dohledné době objeví bezpečnostní technik, se
kterým obec připravuje dokumentaci protipožární ochrany,
podnikne obec, jako vlastník nemovitosti následně kroky, které
budou v souladu s naším právním řádem.
Pokuty za přestupek podle § 78 zákona o požární ochraně
ukládá hasičský záchranný sbor kraje, který pokutu rovněž
vybírá a vymáhá podle zvláštního zákona. Pokuta je příjmem
státního rozpočtu.
mj

Placená inzerce
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DOMOVNÍ ODPAD

NAŠI NEPLATIČI A OSTATNÍ

Dnes píši jen malé upozornění na skladbu domovního
odpadu. Domovní odpad, který likviduje firma MPS
Kladno, by neměl obsahovat tyto složky: papír, plasty,
sklo, kov, stavební suť a uhynulá zvířata. Tyto složky
(plasty, papír a sklo) lze po vytřídění v naší obci zdarma
uložit v barevně označených kontejnerech (jsou to
kontejnery u OÚ, obchodu Jednoty a uprostřed Sak). Kovy
lze po domluvě uložit na dvoře OÚ, stavební suť v omezené
míře lze likvidovat podle dispozic OÚ a uhynulá zvířata
patří do kafilerie (lze domluvit s veterinářem). Šetříte tím
peníze sobě i obci. Firma MPS bude od příštího měsíce
kontrolovat obsah vyvážených popelnic a v případě zjištění
některé z výše jmenovaných složek odpadu, Vaši popelnici
nevyveze!

Zde bych ráda upozornila všechny, kteří až dodnes mají pocit,
že když nebudou platit poplatky za psy, popelnice, atd., že se
jim nic nestane. Nespěte na vavřínech. Jak jistě všichni víte,
některé naše spoluobčany již potkala smutná zkušenost s
exekucí.
Chci při této příležitosti všem připomenout, že již brzy se bude
platit za kanalizaci, tzv. stočné a to za celý rok 2011 zpětně.
Předpokládaná částka je 70,- Kč na osobu za měsíc. Myslete na
to, že mít prokazatelné dluhy se v dnešní době opravdu
nevyplácí a počítejte s touto platbou někdy v 2. polovině roku
2011.

PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Poslední dobou se v naší obci rozmohl jeden velký nešvar,
a tím je parkování na chodníku. Obec je bohužel většinou
postavena tak, že její ulice s přilehlými chodníky jsou úzké.
Proto silnice neodpovídá normě na bezpečnou šíři vozovky.
Většinou na ní nejde bezpečně zaparkovat vozidla tak, aby
nepřekážela silničnímu provozu.
Většina řidičů naštěstí svá vozidla parkují na dvoře nebo v
garáži. Ale jsou zde i tací, kteří buď z lenosti, nebo z
technických důvodů (šíře vjezdu do dvora), parkují na
chodníku. Pak po oprávněných stížnostech občanů, kteří
nemohou projet s kočárkem, dokonce mnohdy ani projít po
chodníku a riskují chůzi po frekventované silnici,
argumentují tím, že buď nemají kde zaparkovat, nebo že na
auto musí vidět, dokonce argumentují i tím, že pozemek, co
je na něm chodník, je v jejich vlastnictví (když se chodník
před lety budoval, bylo jim to asi jedno).
Apeluji na váš rozum a doufám, že se dá každá situace řešit
a auta z chodníků zmizí. Po obci je několik parkovacích
míst, na kterých lze vaše auta zaparkovat, a tím nebudete
překážet na chodníku, který je od slova chodník určen pro
chůzi a ne k parkování aut. A nadále tím nebudete ničit
obecní majetek (rozdrcené dlaždice).
Děkuji za pochopení.

SKLÁDÁME ÚČTY
V lednovém čísle zpravodaje vyšel text tohoto znění:
…. 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….
Bohužel se mi doposud nepodařilo i přes mé četné žádosti dostat
od našich zastupitelů informace, které bychom mohli v této
Vámi urgované rubrice zveřejnit.
Tuto rubriku bych si tedy dovolila převést do formy osobního
kontaktu, pokud Vám to nebude vadit a to tak, že na každém
veřejném zasedání máte možnost se každý sám osobně zeptat
Vašich zastupitelů a členů komisí, co za uplynulé období
vykonali.
Dále máte možnost s každým z nich vejít v písemný styk
prostřednictvím e-mailové korespondence. Každý zastupitel má
svou vlastní adresu, která se skládá z příjmení bez háčků a čárek
a vypadá takto: prijmeni@trebichovice.cz. Výjimku tvoří adresy
starostka@trebichovice.cz a mistostarosta@trebichovice.cz.
Lze také zasílat otázky všeho druhu na info@trebichovice.cz.
Kateřina Pečená

INFOCENTRUM SLANÝ
Pojďte s námi založit

Zcela samostatnou kapitolou je

PARKOVÁNÍ VRAKŮ V OBCI

Pokud se v k.ú. obce nachází opuštěné vozidlo, které
může poškodit nebo ohrozit životní prostředí a narušuje
estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny, je
povinností obecního úřadu dle § 37 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech bezodkladně zajistit jeho přemístí na
náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště.
Žádáme tímto všechny majitele autovraků, kteří
dlouhodobě parkují na veřejných prostranstvích, aby si tyto
odklidili. Prázdné gumy, či propadlá STK je nezvratným
důkazem toho, že se pravděpodobně jedná o autovrak, který
nemá na veřejném prostranství, co dělat.
Za komisi pro životní prostředí Luboš Pečený

PRVNÍ SBÍRKU SLÁNEK NA SVĚTĚ
Ve Slaném si říkáme, že není nezajímavých míst.
Maximálně existují místa, která ještě nebyla turisty pořádně
objevena. A to přesto, že ve Slaném můžete díky aktivitám
slánského Infocentra stále něco objevovat. Nyní přicházíme opět
s něčím novým. Rádi bychom u nás totiž založili první sbírku
slánek na světě. Když Slaný, město u Slaného pramene, tak proč
nevybudovat sbírku slánek. Ovšem sami to rozhodně
nezvládneme a proto se obracíme na Vás, sousedé a slánští
patrioti i na Vás, přespolňáčci ze všech krajů celé naší republiky.
Pojďte nám pomoci s největší sbírkou slánek! Máme zájem o
slánky keramické, skleněné, dřevěné i plastové, velké i malé,
moderní designové i staré oklepané a „ošuntělé“ kousky…
Prostě o všechny.
Každý, kdo nám svou slánku do sbírky věnuje, bude zapsán
do pamětní knihy a obdrží od nás originální Pamětní list, který
pro nás nakreslil pan Zdeněk Hofman.
Všechny darované slánky budou od října 2011 vystaveny v
prostorách nově budovaného Infocentra Pod Velvarskou bránou
a na webových stránkách, kde bude Sbírce slánek věnována
samostatná galerie.
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Vážení občané,
dovolte mi představit Vám petici, která by měla pomoci při
prosazení myšlenky rozšířit silnici II. třídy č. 118 v naší obci v tzv.
„zúžení“ tím, že by bylo provedeno odstranění domu čp. 24 po
zesnulém panu Stehnovi a zajištěna tak bezpečnost silničního
provozu v tomto úseku, zvýšena kvalita a kapacita silnice a
zlepšeno životní prostředí především lidem bydlícím v této části
obce.
Nemovitost je od 01/2011 ve vlastnictví České Republiky.
Jak možná víte, nedávno zde došlo k požáru a stav budovy, dle
vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který
tento požár likvidoval, je ve velmi špatném technickém stavu a hrozí
zde ohrožení života široké veřejnosti. HZS zaslal zprávu o těchto
skutečnostech na Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, kde se
mimo jiné zmiňuje i o možnosti nařídit odstranění stavby.
Nicméně nelze očekávat, že by kladenský magistrát zafinancoval
demolici objektu. Tuto případnou povinnost přenese na vlastníka a
tím je ČR, potažmo Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, který majetek spravuje. Ani ten však demolici
neuskuteční. Bude se snažit nemovitost prodat a tím přenést
odpovědnost na bedra nového vlastníka. A kdo by se mohl stát
vlastníkem takové budovy, si už domyslete sami.
Již dlouhou dobu se zaobírám myšlenkou, která se ve světle
všech událostí jeví jako jediná možná cesta k tomu, aby došlo
k odstranění stavby, rozšíření komunikace, vytvoření chodníku pro
pěší a tím k odstranění nebezpečného místa v naší obci. Sice jsem již
podnikla některé kroky, setkala se i s kladnou odezvou, ale stále je
to málo. Je třeba dostat se ještě dál, ještě výš, aby to celé vzali do
rukou ti, kteří s tím skutečně mohou něco udělat. Obec nemá šanci
se tohoto úkolu zhostit. Skutečně to není v našich silách.
Tím, kdo by mohl v této věci něco podniknout, je Středočeský
kraj. Ten je nejen vlastníkem přilehlé komunikace II. třídy č.
118, ale také může získat finanční prostředky z
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU
SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY, konkrétně z výzvy č. 92
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(Prioritní osa: 1. Doprava, Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní
infrastruktura), kde je cíl oblasti podpory definován takto:
- zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. tříd,
- zvýšit bezpečnost provozu na silnicích II. a III. tříd,
- snížit dopady provozu na silnicích II. a III. tříd na životní
prostředí, ...
Dotace z tohoto programu lze obdržet také na stavební práce k
odstranění místních bodových závad pro zajištění bezpečnosti
silničního provozu - zejména rozšíření místně zúžené vozovky,
ale i na částečné přeložky trasy pozemní komunikace…
Finanční prostředky z tohoto programu pochází z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dosáhnout na ně mohou jen a
jen kraje, jakožto správci regionálních komunikací, nikoli obce.
Nemovitost by byla ve veřejném zájmu převedena do vlastnictví
kraje, ten by mohl zažádat o dotaci a akci zrealizovat. Je to jen velmi
hrubá kostra mého návrhu, zcela záměrně nepíši o projektu,
případně o dopravně-technické studii, apod.
Dle posledních informací, které jsem obdržela, má Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových tendenci v dohledné době
zahájit výběrové řízení na odprodej nemovitosti čp. 24! Vede ho
k tomu právě výše zmiňovaná zpráva HZS o závažném stavu
objektu!
Nelze tedy již déle otálet a je třeba rychle jednat. Po
Velikonocích se svého úřadu ujímá nový senátor, kterému 70 voličů
z 90 dalo v naší obci ve 2. kole svůj hlas. Při jeho předvolební
návštěvě jsem se s ním setkala a o výše uvedeném problému s ním
v hrubých obrysech hovořila. Nyní se chystám na osobní schůzku
s ním a doufám, že svých předvolebních slibů dostojí alespoň tím, že
se pokusí adresáta petice maximálně zaangažovat…
Vás všechny, které tento návrh oslovil, prosím o Váš podpis na
petiční archy, které budou nejpozději v pátek 22. dubna k dispozici
na obvyklých místech – tedy na obecním úřadě, v místní prodejně
Jednota, v pohostinství Případov.
Děkuji všem.
Markéta Jehličková
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Hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi
Návrh na zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany obyvatel v intravilánu obce Třebichovice
v zúženém úseku na silnici II. třídy č. 118
Vážený pane hejtmane,
tento návrh nastiňuje možné řešení situace ve středočeské obci
Třebichovice, okres Kladno, ve které se nachází zúžený úsek silnice II.
třídy č. 118, která je v posledních letech velmi frekventovanou komunikací
s nepřetržitým provozem zejména vysokotonážní dopravy, která sem sjíždí
z nedaleké rychlostní silnice a zkracuje si cestu přes naši obec.
V tomto úseku nejsou vybudovány komunikace pro pěší, lidé jsou
neustále nuceni vstupovat do vozovky, chtějí-li úsekem projít. Zejména
v zimním období, kdy odhrnuté závěje komunikaci ještě více zmenšují,
stává se tento úsek stále více a více nebezpečným místem pro obyvatele
obce Třebichovice.
V současné době je zde pouze omezena rychlost na 30 km/hod s předností
v jízdě. Vzhledem k délce zúženého úseku – jen několik málo metrů, je
omezení rychlosti z povolených 50 km/hod na předepsaných 30 km/hod
těžko dosažitelné a také ho zde málokdo dodržuje.
Zúžený úsek se nachází v inravilánu obce, v jakési pomyslné polovině
území a lidé jsou tudy nuceni denně procházet, neboť je to např. pro
polovinu z nich jediná spojnice k místní prodejně potravin.
V tomto zúžení se nachází nemovitost čp. 24, která je dlouhou dobu
opuštěná a po skonu posledního majitele přešla v 01/2011 do vlastnictví
státu. Nedávno v ní došlo k požáru a stav budovy, dle vyjádření Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, který tento požár likvidoval, je ve
velmi špatném technickém stavu a hrozí zde ohrožení života široké

veřejnosti. HZS zaslal zprávu o těchto skutečnostech na Magistrát města
Kladna, Odbor výstavby, kde se mimo jiné zmiňuje i o možnosti nařídit
odstranění stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že Středočeský kraj je vlastníkem přilehlé
komunikace II. tř. č 118 a ve veřejném zájmu lze opuštěnou nemovitost
převést na kraj, mohl by Středočeský kraj získat finanční prostředky z
ROP StČ, konkrétně z výzvy č. 92, kde je cílem oblasti podpory zvýšit
kvalitu a kapacitu silnic II. a III. tříd, zvýšit bezpečnost provozu na silnicích
II. a III. tříd, snížit dopady provozu na silnicích II. a III. tříd na životní
prostředí, ...
Dotace z tohoto programu lze obdržet také na stavební práce k
odstranění místních bodových závad pro zajištění bezpečnosti
silničního provozu - zejména rozšíření místně zúžené vozovky, ale i na
částečné přeložky trasy pozemní komunikace…
Tato výzva je určena pouze krajům, jakožto vlastníkům silnic II. a III.
tříd a naše obec na dotace takového rozsahu v žádném případě nedosáhne
a nemá tudíž vůbec reálnou možnost vlastními silami takovéto situace řešit.
Jménem všech podepsaných občanů obce Třebichovice, obracím se na
Vás s tímto návrhem k vyřešení bezpečnosti silničního provozu v tomto
úseku, zvýšení kvality a kapacity silnice a zlepšení životního prostředí
především obyvatel dotčené části obce.
Markéta Jehličková, starostka Obce Třebichovice

