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ROČNÍK XXI

BURZA
ve velkém sále
Třebichovice
od 5 Kč za kus
sobota 18. a 25. 6.
neděle 19. a 26. 6.
otevřeno vždy
od 10 do 14 hodin
Otevřeno také během
týdne dle potřeby
po dohodě
KONTAKTUJTE
PÍ HOFMANOVOU

TEL.: 792 318 788

STAROČESKÉ MÁJE

Uzávěrka tohoto čísla: 25. dubna 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:
Příspěvky:

M. Jehličková (mj)
Lenka Kejkrtová (LeK), Ivona Komárková (ikom),
Dominika Svobodová (DoS)

Úřední hodiny OÚ Třebichovice
Po: 8.00 – 11.00
18.00 – 20.00
Út:
zavřeno
St:
8.00 – 11.00
15.00 – 17.00
Čt:
zavřeno
Pá: zavřeno
Po telefonické dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo úřední
hodiny.

sobota 14. 5. od 20 hodin

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 o odpadovém
hospodářství obce za rok 2021

POZVÁNKA

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová
povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém
hospodářství obce. V § 60 odst. 4 je uvedeno:

na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 2. května 2022
od 18.15 hodin v malém salonku
Program zasedání:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem
umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného
soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění
komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace
vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky
odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního
systému.“

1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání

Tak pojďme na to!

2.

Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2022

3.

Schválení příspěvku na činnost obecně prospěšné
společnosti Přemyslovské střední Čechy

Obecní systém odpadového hospodářství obec nastavila
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU Č. 1/2021
TŘÍ D ĚN Í KOM U NÁL NÍ H O OD P AD U

4.

Pronájem pohostinství

Komunální odpad se třídí na složky:

5.

Změna č. 6 územního plánu

6.

Valná hromada VKM, a.s.

7.

Různé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

biologické odpady rostlinného původu,
papír,
plasty včetně PET lahví (+nápojové kartony),
sklo,
kovy,
nebezpečné odpady,
objemný odpad,
jedlé oleje a tuky,
směsný komunální odpad.

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace,
nábytek, ... ).
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad
po stanoveném vytřídění.
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu,
jedlých olejů a tuků
1.

Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje
a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými
jsou sběrné nádoby (kontejnery a popelnice) na separovaný
odpad.

2.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto
stanovištích:
• Před budovou obecního úřadu, pozemek parc. č. 854
a 797/14, k.ú. Třebichovice
• Za budovou obecního úřadu, pozemek parc. č. 123,
k.ú. Třebichovice
• U prodejny COOP, pozemek p.č. 16/1,
k.ú. Třebichovice
• V zúžení, centrum, pozemek parc. č. st. 13/2,
k.ú. Třebichovice
• U křižovatky na Smečno, pozemek parc. č. 804/1,
k.ú. Třebichovice
• Za parkem, pozemek parc. č. 334/5, k.ú. Třebichovice
(kontejner na bioodpad)
• U silnice přes Saky, pozemek parc. č. 996/1, k.ú. Saky

3.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy:
• Biologické odpady, barva hnědá
• Papír, barva modrá
• Plasty, PET lahve, barva žlutá
• Sklo, barva zelená
• Kovy, barva červená
• Jedlé oleje a tuky, barva černá
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4.

Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5.

Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít
a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha
odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby
minimalizovat.
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Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1.

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob:
a)
b)

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase, na internetových
stránkách obce.

2.

typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu, označené
platnou známkou pro příslušné období,
odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného
směsného komunálního odpadu.

Svoz je zajišťován oprávněnou osobou v celoročním intervalu dle
harmonogramu svozu.

Nakládání se stavebním odpadem

Svoz objemného odpadu
Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jeho
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním
tisku, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.

1.

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.

2.

Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem.

3.

Odstraňování stavebního odpadu si zajišťuje fyzická osoba, fyzická
podnikající osoba a právnická osoba na své náklady.

MNO ŽS TV Í OD P AD Ů Z O B AL Ů , KT ER É O B EC V YTŘ Í DIL A A P Ř ED AL A K V YUŽ ITÍ E KO - KO M, A. S .
01.01. - 31.03.2021
množství
vt

01.04. - 30.06.2021

01.07. - 30.09.2021

odměna
v Kč

množství
vt

odměna
v Kč

množství
vt

01.10. - 31.12.2021

CELKEM za 2021

odměna
v Kč

množství
vt

odměna
v Kč

množství
vt

odměna
v Kč

Papír

4,232

9 628,65

4,489

10 213,37

3,874

8 814,12

4,479

11 252,15

17,073

39 908,29

Plast

4,687

26 804,02

6,225

35 599,53

5,422

31 007,33

4,977

28 462,47

21,4

121 873,35

Sklo

2,929

4 047,29

2,925

4 041,77

2,643

3 652,09

2,03

2 805,05

10,527

14 546,20

Kovy

0,654

3 892,61

0,412

2 452,23

0,413

2 458,17

0,536

3 190,27

2,015

11 993,28

Nápojový karton

0,061

461,77

0,029

219,53

0

0,00

0

0,00

0,09

681,30

Celkem

12,563

44 834,34

14,08

52 526,43

12,352

45 931,71

12,022

45 709,94

51,017

189 002,42

Odměna za zajištění
zpětného odběru

3 624,25

3 534,25

3 534,25

3 534,25

14 227,00

Odměna celkem

48 458,59

56 060,68

49 465,96

49 244,19

203 229,00

C EL K O V É M NO ŽS TV Í V Y P RO DU K OV A N ÝC H O DP A DŮ V T UN Á CH
150110

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

0,085

160103

O

Pneumatiky

0,021

160213

N

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky

0,012

200101

O

Papír a lepenka

17,07

200102

O

Sklo

10,53

200110,1

O

Textilní materiály, oděvy

1,66

200119

N

Pesticidy

0,13

200125

O

Jedlý olej a tuk

0,59

200127

N

Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL

0,22

200139

O

Plasty

21,4

200140

O

Kovy

2,015

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

28,39

200301

O

Směsný komunální odpad

61,11

200307

O

Objemný odpad

13,56

FIN AN C OV Á NÍ O D PA DO V É HO
HO S P OD ÁŘ ST V Í OB C E
Příjem
za prodej známek na popelnice SKO
293 395,00 Kč
za prodej známek na popelnice BIO
45 700,00 Kč
za odevzdané oděvy
500,00 Kč
za třídění od EKO-KOM
203 229,00 Kč
celkem
542 824,00 Kč
Výdej
za svoz SKO
466 494,58 Kč
za svoz nebezpečného odpadu
14 217,50 Kč
za svoz tříděného, BIO, objemného,
404 279,26 Kč
hřbitovního
(ceny včetně skládkovného***)
celkem
884 991,34 Kč
V nákladech nejsou zohledněny náklady na údržbu, materiál,
mzdy pracovníků obce, apod. Z obecní kasy je hrazeno více
jak 38 % nákladů na výše uvedené položky.

KO celkem

156,68

S KLÁ D KO V N É

z toho KO na skládku

74,67***

***Na skládce skončilo 74,67 tun komunálního odpadu
a obec za skládkovné uhradila celkem 37 335 Kč. Limit za
cenu 500 Kč/1 t byl 116,8 t. Pokud bychom ho přesáhli, platili
bychom za každou další tunu 800 Kč. Pro rok 2022 je limit
snížen na 113,8 t.
mj

Pozn: KO = komunální odpad, SKO = směsný komunální odpad, NO = nebezpečný odpad
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Jak můžeme sami
snížit množství
našeho odpadu,
ulevit vlastní
peněžence
i přírodě?

Nejlepší je odpad,
který vůbec
nevznikne.
Nemusí se vyrábět,
nemusí se likvidovat,
nemusí se ukládat na
skládky, spalovat se
ve spalovně,
povalovat v přírodě.
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V sobotu 26. března proběhl
dvakrát odložený 17. Jarní
ples Obce Třebichovice.
To, že se ples konal po dvou letech,
kdy kulturní a společenské akce
byly omezeny, bylo poznat.
Jakmile přišla na řadu hudba,
o kterou se nám celý večer postaral skvělý GLOBUS
BAND, třebichovický parket přivítal první tanečníky.
A tančilo se opravdu hodně a dlouho.

Na začátku večera přivítal návštěvníky plesu pan
místostarosta, vyzval hosty k dobré zábavě, upozornil na
prodej chlebíčků a lístků do tomboly. Ostatně tombola
patřila jako vždy ke zlatému hřebu večera, kdy se před
půlnocí losovalo prvních 10 cen. Někdo měl štěstí větší
někdo menší, ale o tom tombola přesně je. Doufám, že se
bavil opravdu každý a již teď se můžeme těšit na 18. Jarní
ples 25. 3. 2023.
DoS
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KYTKOBOX
DEJTE ŠANCI PŘEBYTKŮM

Již rok máme KYTKOBOX a doopravdy je to radost! Každou
přebytečnou květinku dám do nádoby a těším se, že najde místo
na jiné zahrádce. S velkou zvědavostí ji odnáším do Kytkoboxu
a většinou si nějakou novou přinesu domů.
Takže, prosím, nevyhazujte přebytky na kompost, své místo si
určitě najdou u někoho v zahrádce.
Pro připomenutí přikládám pravidla:
KYTKOBOX najdete před obecním úřadem, je vidět z ulice.
Upoutá vás na něj krásná tabule na plotu, vstup vrátky od
obecního úřadu je sice trochu krkolomný, ale nadšený zahrádkář
se nedá odradit!
Truhlíky jsou na ozdobu, tak ty prosím neberte. Děkujeme.
A jak to funguje prakticky? Rostlinky, pro které už na své
zahradě nemáte místo a rádi byste je předali dál, umístěte, ideálně
v květináčku nebo kelímku od jogurtu a se stručným popisem o
jakou rostlinu se jedná, do Kytkoboxu. A aby se zpráva rychle
dostala mezi případné zájemce a rostlinky našly brzy svého
nového majitele, dáte informaci do facebookové skupiny
Třebichovice sobě. Samozřejmě ne každý Facebook využívá
a proto je tu i další možnost, a sice zavolat na telefonní číslo
Ivoně Komárkové – 723 455 025 nebo Kateřině Iblové – 737 132
005 a my se už o zveřejnění informace postaráme za vás.
Ať vám zahrádky dělají radost a dejte přebytkům šanci!
ikom
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VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Ve 12. ročníku soutěže o nejlepší velikonoční
nádivku se vybírala ta nejlepší z 11 vzorků.
Stejně jako v předchozích letech byla i tentokrát
silná konkurence. Bylo z čeho vybírat a co
ochutnávat.
První místo letos vybojovala Renata Ferenčíková,
druhá byla Natálie Ferenčíková a na třetím
místě se umístila Ludmila Horníková.
DoS
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KŘÍŽ POD LIPAMI
„Znám lípy na křižovatkách
cest, obrovské lípy u samot, na
vsích, lipovou alej vedoucí do
zámku vévodova, ale v srdci
nosím ty, kde jsme si hráli jako
děti. Podnes voní v mých
vzpomínkách…“
Lípy - družné stromy. Lidé se pod
nimi scházeli v důvěře a
pospolitosti. Měli bychom sázet
nové a šetřit stařenky.
Lípa žije dlouho, řadu století,
a zdobí každou krajinu, byť už je
věkem zkroušená a vykotlaná.
Kovářská práce – Standa Čumbál Sacký

Botanikovi je lípa stromem listnatým, kvetoucím od června do srpna
s květy o pěti lupíncích, s medovou kapkou na vnitřní stěně. Poučil by nás,
že v Čechách najdeme druh malolistý a velkolistý, ale poněvadž je mezi
oběma mnoho přechodů, není snadné najít lípu, o níž bychom zcela
bezpečně řekli, zda je to ta, či ona.
Včelař by vychválil kvalitní, téměř tekutý lipový med a lípu s téměř
šedesáti tisíci květy jako pastvu pro včeličky.
Řezbáři si oblíbili její bílé, měkké a lehké dřevo, z něhož jsou vyřezány
slavné oltáře a madony s dítětem.
Léčitel by doporučil voňavý léčivý čaj.
Lípa v překladech různých národů vždy značí ohebnost, měkkost, vřelost,
mír. Proto se asi spory dříve řešily pod starou lípou. Naladí prý soudce
milosrdně, rozhádané strany smíří a na světlo se dostane čistá pravda.
V Klokočově na Havlíčkobrodsku na návsi mají starou, prý tisíciletou lípu.
Povídá se, že pod ní zastavil a spočinul Karel IV. se svou družinou léta
páně 1370. Na jejím kmeni je deska s nápisem: „Tisíc skoro let přeletělo
přes moji hlavu a jsouc nejstarší v království, mohu vyprávět o sv.
Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově, o ponížení lidu českého po bitvě
bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích
věků.“
A kdo ví. Třeba se jednou dočkají i naše lípy v Sakách tisíce let. A ve stínu
jejich korun bude stát okovaný dřevěný kříž, který tam kdysi lidé vztyčili
ku chvále a poctě těm starým lípám…
Podle J.S. Duriše O našich stromech, mj
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Byli jsme docela vykulení, když jsme se vyskytli vysoko
na kopci u hvězdárny v Nižboru a přišel nám otevřít Guy
Gheysens a za chvilku i Osmany Laffita. Odtud jsme
odvezli krásnou, pravda trochu divokou samici.
Tak i takové příhody se díky chovatelství mohou stát.

Co nového v Obůrce?
Když se nám tak krásně oteplilo, vytáhli jsme pilu a hřebíky a dali
jsme se po malé zimní odmlce do budování nových expozic.
Tou nejnovější z nich je voliéra na výry velké. Vlastně to mělo být
původně pro jednoho výra, našeho letitého parťáka, který s námi
bydlel leta v Sakách ve své voliéře.
Protože každý chovatel má vždycky nějaké známé mezi svými, tak
takhle nám jednoho dne zavolal ten náš kamarád chovatel, jestli
bychom nechtěli jestě jednoho výra. Takové nabídky se neodmítají.
Nakonec jsme odjížděli směr Beroun s tím, že jedeme pro výry dva.
Za malou vesnicí za Berounem jsme přebrali samce výra ze
Záchranné stanice Rokycany. Tento výr má handicap, po úrazu přišel
o jedno křídlo.
Pro druhého jsme měli následovat vozidlo našeho kamaráda
chovatele s tím, že jedeme kousek a vlastně jsme ani nevěděli, kam
jedeme.

V současné době nám zahnízdily sovy pálené, které nyní
zahřívají šest vajíček. V tomto roce bychom rádi rozšířili
naší sbírku sov o sovici sněžní.
Za chvilku nám celá obůrka rozkvete, přijďte se podívat.
Lenka Kejkrtová
Víte, že výr velký (Bubo bubo)
•
•
•
•
•
•

je největší evropská sova
dokáže otočit hlavou téměř o 360°, má prakticky
neomezené zorné pole
výrovi neunikne sebemenší pohyb, neboť má
vynikající zrak i sluch
dokáže ulovit kořist stejně velkou jako je on
sám
ve stáří 3 měsíců mladí výři umějí již létat
je často nazýván králem noci

Altánek na hřišti byl v podvečer Velikonočního pondělí
obohacen o dvě lavice.
Toto posezení vyrobil pan Josef Mayer ze Sak, který se v
práci se dřevem poslední dobou "našel", jelikož za ním
stojí všechny zvířecí domečky, budky pro ptáčky, udírna
a samozřejmě i posezení, kde jinde, než v Obůrce.
Prosíme, chovejte se k posezení slušně, neničte jej,
at´ nám poslouží co nejdéle.
LeK
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Polní cesta od Obůrky do Sak
Před několika málo dny proběhl osev nové cesty, která tu pro nás
vzniká a současně navazuje na vybudovanou cestu v Sakách, která
vede do Pcher.
Osev provedlo Agrodružstvo Kačice, včetně toho, že nám poskytli
osivo travní směsi jetelotrávy.
Kdo už si touto cestou prošel, tak ví, že není narýsovaná jako podle
pravítka, ale naopak je krásně točivá. Navíc je odtud krásný výhled do
okolí a Třebichovice? Ty jsou doslova jako na dlani.
Šířka cesty je devět metrů. Na každé straně nám ještě Agrodružstvo
Kačice založilo dva šesti metrové pruhy, které v době květu poslouží
hmyzu a současně i jako krmivo pro divokou zvěř.
Do budoucna bychom rádi viděli alespoň po jedné straně osázení
nějakými vhodnými dřevinami a možná, že ještě něco více, ale o tom
zas někdy příště.
LeK

I letos jsme se vrhli na úklid obce a její okolí. Můj rajón je
již od začátku probíhajících akcí směr cestou k Paninskému
(Hušákovic) mlýnu, nynější jízdárně, do Sak k vodárně
a druhou stranou zpět na křižovatku se silnicí na Hrdlív.
A vyrazila jsem s velkou zvědavostí, najdu je zase jako každý
rok?
Stává se mi, že lidé něco nebo někoho v obci hledají.
A mnohdy mně dělá potíže vysvětlit, kde co nebo koho
najdou. Nemáme pojmenované ulice a místní názvy znají jen
domorodci a nebo si každý pojmenovává místa dle svého.
V kronice jsem se dočetla, že cesta směr Slaný Libušín
dostala jméno podle Miroslava Tyrše a cesta směr Smečno
dokonce podle prezidenta Masaryka. To byly dvě výrazné
osobnosti v životě Čechů v době 1. republiky.
Dneska ovšem jdou osobnosti stranou a důležitější je, co
máme v ledničce a co si všechno můžeme koupit. Ne
nadarmo se říká, že životní úroveň obyvatel se pozná podle
toko, co vyhazují do popelnic. Tedy v tomto případě do škarp
kolem silnic.
A jaký název by se tedy mohl dát směru na Saky?
Nebyla jsem zklamaná. Mimo běžných plastových lahví
a sáčků, plechovek od nápojů a nepřeberného množství
papírových kapesníčků a obalů od sušenek a cigaret, letos
ještě navíc roušek a respirátorů tam byly zase! Ovšem jen
v úseku od Jízdárny k vodárně a zpět. Placatice od
Tuzemáku! A kolik? Celkem 34 a k tomu nepočítané
množství jednorázových panáků hádejte od čeho – od
Tuzemáku. Takže cesta do Sak Tuzemská, Tuzemáková
nebo ?
Přeji hezký den a abychom se neztratili v orientaci v naší
obci pozor na Tuzemák a popřemýšlejme, podle čeho si
jednotlivá místa zapamatovat.
ikom

