2011
ÚNOR
ČÍSLO
ROČNÍK

2
X

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PČR
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 11. 1. 2011, publikovaným ve
Sbírce zákonů pod číslem 7/2001 Sb., byly vyhlášeny doplňovací volby do
Senátu PČR ve volebním obvodu č. 30 a stanoveny dny jejich konání
na pátek 18. března 2011 a sobotu 19. března 2011.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v
případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování
v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním
kole, tzn. ve dnech 25. a 26. března 2011.

Doplňovací volby do Senátu se konají:

 v pátek 18. března 2011
od 14,00 hodin do 22,00 hodin

 v sobotu 19. března 2011
od 8,00 hodin do 14,00 hodin

v sídle OÚ Třebichovice v prostorách malého salonku

ZÁKLADNÍ TERMÍNY
BŘEZNOVÉHO SČÍTÁNÍ LIDU
26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na
bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání
každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet
domácnostem do schránek informační letáky o
blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí
komisař do schránky lísteček s návrhem
termínu, kdy do dané domácnosti přinese
sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve
schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat
domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé
a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ
LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25.
března 2011.

25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře.
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře.
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou
800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro
informace o sčítání lidu číslo Českého
statistického úřadu 274 057 777, které je
v provozu v úředních dnech. Stále bude také
fungovat informační email info@scitani.cz.

Podrobnosti uvnitř čísla 
Uzávěrka tohoto čísla: 18. února 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
obectrebichovice@seznam.cz
E-mail:
URL:
www.trebichovice.cz
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POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
v pondělí 28. února 2011
od 18.15 hodin na salonku OÚ
Program zasedání:
1.

Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání ZO ze dne 22. 12. 2010

2.

Schválení platby za nákup plynového
kotle do obecního bytu v čp. 107 a
zařazení plynového kotle do majetku obce

3.

Zpráva o výsledku přezkoumání činnosti
za rok 2010 organizační složky místní
knihovny

4.

Zpráva o výsledku finanční kontroly
veřejných prostředků v roce 2010 - místní
správa

5.

Záměr obce prodat obecní pozemek
p.č. 40/3 o výměře 682 m2 v k.ú.
Třebichovice, který byl vyvěšen na ÚD
od 17. 1. 2011 do 28. 2. 2011 (pozemek
po levé straně úvozové cesty za Jednotou
směrem do lesa, sousedící s bývalým
statkem Valentovic)

6.

Záměr obce prodat obecní pozemek
p.č. 317/3/3 o výměře 130 m2 v k.ú.
Třebichovice, který byl vyvěšen na ÚD od
11. 1. 2011 do 28. 2. 2011 (plocha ve
dvoře BD č.p. 31 tzv. Skučkovně)

7.

Revokace (zrušení) usnesení č. 1
z veřejného zasedání předchozího ZO ze
dne 27. 9. 2010, ve kterém se ZO usneslo
darovat obecní pozemek p. č. 317/3
v k. ú. Třebichovice o výměře 130 m2
(plocha ve dvoře BD č.p. 31 tzv.
Skučkovně)

8.

Stanovení místa a dne, ve kterém bude
OÚ oddávat, aniž by vybíral správní
poplatek

9.

Schválení uzavření nové pojistné smlouvy
– pojištění majetku a odpovědnosti obce

10. Schválení nákupu nového čerpadla
Hidrostal na ČOV
11. Schválení závěrů ze schůzky obcí
Třebichovice, Svinařov, Hrdlív o
společném provozování kanalizace a ČOV
12. Revokace (zrušení) usnesení č. 3
z veřejného zasedání předchozího ZO ze
dne 27. 9. 2010, ve kterém se ZO usneslo
sepsat smlouvu o provozování kanalizace
s VKM a.s. a Středočeskými vodárnami
a.s.
13. Pořízení změny územního plánu
14. Boží muka
15. Různé
•
•

•

Informace o doplňovacích senátních
volbách
Informace o březnovém sčítání lidu
Diskuze

INFORMACE

ÚNOR

2011

Z OÚ

Toto číslo TM je věnováno především doplňovacím volbám na
senátorské křeslo po zesnulém Jiřím Dienstbierovi a připravovanému
sčítání lidu, domů a bytů, které se zanedlouho rozpoutá (naposledy jsme
se sčítali v roce 2001 a k 1. 3. toho roku nás tehdy bylo celkem 497,
z toho 237 mužů a 260 žen).
Pokud si mezi tím vším najdete čas na veřejné zasedání zastupitelstva,
dozvíte se mimo jiné, jak zastupitelstvo plní usnesení z minulého
zasedání, jak proběhla kontrola v místní složce knihovny, jak jsme
hospodařili v roce 2010, jak naložíme se záměrem prodat obecní
majetek.
V programu je jeden nový záměr na
prodej pozemku, o který projevili
zájem hned dva žadatelé. Pro Vaši
informaci se jedná o pozemek po
levé straně úvozové cesty za
Jednotou směrem do lesa, sousedící
s bývalým statkem Valentovic.
Cesta se za poslední léta stala dosti
neschůdnou a místy smetištěm
a odkladištěm zahradních zbytků.
Budeme hlasovat o svatebním dni, o novém pojištění majetku
a odpovědnosti obce, dosloužilo nám jedno čerpadlo na ČOV, je třeba
zakoupit nové. V minulém čísle TM jsem Vás podrobně informovala
o společné schůzce obcí Třebichovice, Svinařov, Hrdlív a o dohodě
o společném postupu při provozování kanalizace. Nyní tyto závěry musí
odsouhlasit zastupitelstvo, aby se staly závaznými. Je-li řeč o ČOV, čeká
nás inspekce z Ministerstva životního prostředí, které předchází celá
řada úkonů, skládajících se z odebírání vzorků, laboratorních zkoušek
a uzavirání smluv s provozovateli řízených skládek, odvozu kalu
a shrabků a zpracování velkého množství administrativy…
Obec bude rozhodovat o pořízení 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.
Realizace je podmíněna financováním změny navrhovatelkou. Pokud
máte jakékoli požadavky na změnu územního plánu, přijďte na obecní
úřad a vyzvedněte si zde formulář, kde můžete zadat požadavek na
případnou další změnu územního plánu. Obec bude Vaše požadavky
evidovat a po konzultaci s kvalifikovanou osobou dále rozhodne, zda
vyhlásí změnu č. 2. Opět i zde platí pravidlo, že změny si financují
jejich navrhovatelé. Územní plán je k dispozici na webových stránkách
obce, kde si ho můžete v klidu domova studovat. Listinná podoba je
uložena na obecním úřadě.
Do programu je zařazen bod „Boží muka“. Jedná se o pískovcový sloup,
který kdysi stával naproti cestě k Paninskému mlýnu, byl zcizen, opět
nalezen a nyní je umístěn na dvoře OÚ. Jeho stav vyžaduje rekonstrukci
a protože se jedná o kulturní památku, lze na jeho restaurování
a umístění zpět (či jinam) získat dotaci.
Něco málo z historie: Zpráva žákyně 3. třídy měšťanské školy ve Slaném
M. Hušákové ve Vlastivědném sborníku okresu slánského a novostrašeckého ze
školního roku 1928–1929, která v Paninském mlýně v té době bydlela, udává:
Mým bydlištěm je osamělý mlýn poblíž Třebichovic. U našeho mlýna je pomník,
který má podobu sloupu a nahoře je kamenná koule. Tento pomník byl již
několikrát poražen, ale obec Třebichovice jej postavila vždy znovu. Na tomto
pomníku je nápis: „Tento sloup dal postaviti Jan Sobinský ke cti a chvále Bohu
r. 1694.“ O tomto sloupu se vypravuje: „Když zde byla válka, padli tam tři
důstojníci a na památku toho Jan Sobinský dal postaviti tento pomník.“
Tou školačkou byla paní Krupková a díky jejímu vzornému domácímu úkolu
dnes můžeme pátrat, kdo byl Jan Sobinský. V těch časech (okolo zmíněného
roku 1694) vládl Čechům císař Leopold I., kterého vyhnala morová epidemie
z Vídně do Čech. Mor postihl v roce 1679/80 i střední Čechy, zejména Prahu.
Ruku v ruce s morem šla velká bída a následnovaly velké nepokoje podanných.
Povstání se rozšířilo i na Slánsko (duben 1680). Císař vyslal proti povstalcům
vojsko. Tak kdoví, jak to tehdy vlasně bylo…
mj
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9 KANDIDÁTU NA KŘESLO SENÁTORA
1.

Mgr. Miroslav ROVENSKÝ
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
učitel, umělec

2.

MUDr. Karel PROTIVA
Lepší Kladno
stomatolog

3.

Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ
SUVERENITA –
Blok Jany Bobošíkové

4.

Ing. Dan JIRÁNEK
Občanská demokratická strana
primátor Kladna

ÚNOR

2011

Omezení autobusové
dopravy ve Středočeském
kraji zvedlo ze židlí pěknou
řádku starostů. Již v lednu
informoval kraj
o připravovaném
omezení a rušení
některých autobusových
spojů počínaje 1. únorem.
Týkalo se to i dopravní
obslužnosti v naší obci.
Na základě lednového návrhu, kde kraj oznamoval
redukci mnoha spojů, které obsluhují naší obec, jsem
zaslala na kraj nesouhlasný dopis s uvedením důvodů,
pro které by tyto spoje neměly být rušeny. Dopis byl
odeslán 11. 1. a zůstal dlouho bez odezvy (do 9. 2.). Mezi
tím se na obecní úřad dostavili rodiče dětí, kteří se
logicky dožadovali toho, aby se jejich děti navštěvující
smečenskou školu mohly vracet domů v přiměřeném
čase. Kraj jim totiž zcela zrušil (aniž by si ověřil
skutečnou potřebu) dva odpolední spoje a děti mohly
nasednout na zpáteční autobus ve 12:00 nebo až ve
14:40. Nicméně o týden později (7. 2.) mohly již opět
cestovat obnoveným spojem ve 13:45. Zásluhu na tom
má pan dispečer Zdeněk Řehák z ČSAD Slaný, který mi
vyšel neuvěřitelně vstříc a z několika variant, které jsme
probírali, zajistil tu nejjednodušší a pro obec nejlacinější
– odklonil přímou linku Kladno-Smečno-Slaný přes naši
obec.

PETICE
Váš hlas pro spravedlnost

5.

Ing. Milan VODIČKA, CSc.
Strana svobodných občanů
ekonom

6.

Luděk KVAPIL
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
s podporou TOP 09
starosta obce Kmetiněves

7.

Ivo VAŠÍČEK
Česká pirátská strana
podnikatel

8.

Zdeněk LEVÝ
Komunistická strana Čech a Moravy
starosta obce Drnek

9.

Mgr. Jiří DIENSTBIER
Česká strana sociálně demokratická
právník

Ne ve všech obcích však měli takové štěstí.
Jejich požadavky a názory kraj nevyslyšel.
Klub „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ sestavil
„Petici proti rušení autobusových spojů“, která
je adresována hejtmanovi MUDr. Davidovi Rathovi,
Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje. Cílem
je přinutit vedení kraje ke konstruktivní diskuzi
a systémovému řešení tohoto problému.
Pokud se chcete k této petici připojit i Vy, je k
dispozici do 28. 2. 2011 na obecním úřadě a v
Jednotě, kde najdete celé její znění včetně
podpisových archů.
A je tu ještě jedna petice, tzv. „Kmetiněvská
výzva“. Před 7 lety byl v obci Kmetiněves spáchán
zavrženíhodný trestný čin – brutální vražda 13ti leté
dívky, kterou spáchal její stejně starý spolužák.
Přes značnou podporu občanů a široké veřejnosti
nebyla odpovědnými orgány a ústavními činiteli
vyslyšena výzva k úpravě hranice trestní
odpovědnosti mladistvých. Předkladatel výzvy
starosta Kmetiněvsi pan Luděk Kvapil požaduje
snížení hranice za trestní odpovědnost na 14
let. K tomu myslím není co dodat. I tuto myšlenku
můžete podpořit svými podpisy na petičních arších
umístěných tamtéž.

Petice jsou jedním z mála nástrojů, kterým lze
alespoň vyjádřit svou nespokojenost s rozhodováním
a konáním těch, které jsme si zvolili a kteří by těmto
výzvám měli naslouchat, neboť jsou odrazem mínění
lidí, kteří jim dali svou důvěru. A neříká se nadarmo –
Hlas lidu, hlas Boží. Věřme, že pro adresáty peticí
bude hlas lidu zatím dostačující…
mj
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SČÍTÁNÍ LIDU KROK ZA KROKEM
BLÍŽÍ SE PRVNÍ NÁVŠTĚVA KOMISAŘE
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací
formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se
základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem
bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních
osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího
komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo
obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v obci
na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu
doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od
26. února do 6. března 2011.

JAK POZNÁM SČÍTACÍHO KOMISAŘE?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat
speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně
s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.

KOMISAŘI ROZNÁŠÍ FORMULÁŘE
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen
přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře
s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo
správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy
domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti
podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště,
bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno
a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese,
vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem
budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám
tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu,
komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud
vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou
obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě
domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy
mu vyjde vstříc a pomůže.
Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí
a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu,
vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení
sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře,
číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé.

?

Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat
na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas
návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve
schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na
tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným
místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.

ROZHODNÝ OKAMŽIK
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale
narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je
třeba jej do sčítání uvést.

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

SBĚR VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte
formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je
odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat
či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je
internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete
papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na
papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu
dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje
čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře
se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru
kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické
potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku
doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění
potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém
počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře
vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze
Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího
komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním
odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas
formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s
vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a
nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás
komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se
komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na
tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku, kde je
možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich
potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve
schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu
a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře
odeslat v obálce.

KDYŽ BUDETE POTŘEBOVAT POMOC
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů
a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám
formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
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STALO

BŘEZNOVÉ POZVÁNKY

ÚNOR

2011

SE

POŽÁR

OÚ SVINAŘOV
U výboru 176

si Vás dovoluje srdečně pozvat na akci

DĚTSKÝ BAZÁREK
dne 5. 3. 2011 od 9:00 do 12:00
Nakoupit „za hubičku“ můžete
oblečení, hračky, sportovní věci
a další.

MDŽ (MÍSTNÍ DEN ŽEN)
5. března 2011 od 14.00
Do šenku místní restaurace jsou ke společnému
posezení srdečně zvány všechny naše ženy!
V rámci programu bude vybíráno 50 Kč. Je
objednán doprovodný hráč na klávesy, samozřejmě
k našemu zpěvu. Protože má jen moderní repertoár,
případné „ty naše písničky české“ si budeme
nuceny zazpívat bez hudebního doprovodu.
Vyhrazujeme si změnu programu! Pro případ
nemoci apod. bude částka věnována na zaplacení
drinku. Tak jako si páni nosí na PĚKNOU
občerstvení sami, i my ženy to tak uděláme a
doufám, že se dámy nenecháme zahanbit!

DOPLŇOVACÍ VOLBY
DO SENÁTU PČR
se konají:

 v pátek 18. března 2011
od 14,00 hodin do 22,00 hodin

 v sobotu 19. března 2011
od 8,00 hodin do 14,00 hodin

v sídle OÚ Třebichovice
v prostorách malého salonku

JARNÍ PLES
19. března 2011 od 20.00
Na sále místní restaurace se bude konat
8. ročník obecního Jarního plesu.
K tanci a poslechu zahraje skupina IKAROS.
Připravena je bohatá tombola a kulturní vložka
s překvapením na závěr.

DRUHÉ KOLO VOLEB
DO SENÁTU PČR
se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.

 v pátek 25. března 2011
od 14,00 hodin do 22,00 hodin

 v sobotu 26. března 2011
od 8,00 hodin do 14,00 hodin

v sídle OÚ Třebichovice
v prostorách malého salonku

V minulém čísle měsíčníku jsem psala o řadě podnětů, které obdržel obecní
úřad, směřujících na adresu nemovitosti po panu Stehnovi. O rabování
nemovitosti, o neoprávněném pohybu osob zde, apod. Donedávna nebylo
uzavřeno dědické řízení a nemovitost neměla majitele, který by podal trestní
oznámení policii. V současné době je nemovitost již v majetku ČR pod
správou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Večer 27. 1.
2011 zde došlo k požáru stodoly. Zasahovaly jednotky HZS Středočeského
kraje ze stanice Slaný a Kladno, společně s dobrovolnými hasiči ze Pcher a
Smečna.
Vzhledem k tomu, že k požáru došlo ve středu obce v těsném sousedství
obývaných nemovitostí a občané obce mají eminentní zájem na objektivním
vyšetření této události, který je veden i zájmem o ochranu jejich majetku do
budoucna, přistoupila Obec Třebichovice k podání trestního oznámení Policii
ČR.

5. 2. 2011 byl nalezen
německý ovčák, dobře
živený, přítulný.
Odvezen byl
do psího útulku
Na Bouchalce
v Buštěhradu.
PROHLÍDKA BYTOVÉHO FONDU OBCE
Během února proběhly prohlídky nemovitostí v majetku obce. Při nich
se jednak zjišťoval skutečný stav budov a pronajímaných prostor,
včetně takové věci, jako je dodržování protipožárních předpisů, jež je
vlastník nemovitostí nucen také na nájemcích zcela právem požadovat.
V „bytovkách“ se zároveň mapoval zájem o případnou koupi bytů. Jak
průzkum dopadl nevím, neboť jste mnozí vyplněné dotazníky, ač jsem
Vás o to žádala, nevrátili. Žádám Vás tedy ještě jednou o jejich
vyplnění a odevzdání na úřad, stačí vhodit je do schránky.
Stav nemovitostí odpovídá tomu, jak se o ně vlastník v minulosti
staral, či spíše nestaral. Děravé střechy jsou asi tou nejvíce bolestnou
záležitostí. Investice do nemovitého majetku obce jsou v budoucnu
nevyhnutelné.
mj

Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při
sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu
parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století.
Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou
rovněž využité na výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež
se bude konat v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině
roku 2011. Posléze budou uloženy v depozitářích NM a budou
přístupné pro badatele i pro využití na dalších výstavách. Žádáme ty,
kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů
a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové
předměty věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační
účely.
HMOTNÉ ARTEFAKTY (volební předměty, písemné dokumenty, výtvory lidské
tvořivosti, …), FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE, NEPUBLIKOVANÉ
VZPOMÍNKY, PAMĚTI, AUTOBIOGRAFICKÉ POZNÁMKY, …
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu,
vytvořené v období let 1918–1992.
Národní muzeum, Oddělení novodobých českých dějin,
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Mgr. Tomáš Bursík, email: tomas_bursik@nm.cz, tel.: (+ 420) 222 781 676
PhDr. Ivan Malý, email: ivan_maly@nm.cz, tel.: (+420) 222 781 676
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NEBEZPEČNÉ ODPADY
Chtěl bych v tomto příspěvku probrat alespoň část
nebezpečí, které se týká černých skládek a spalování
nebezpečného odpadu.
Za rok se v České republice vyprodukuje přibližně
50 000 tun nebezpečného odpadu. Část odpadů se
recykluje, ale co se děje s drobným a extrémně
nebezpečným odpadem v domácnostech? Komu by se
chtělo nosit do sběrného dvora zářivku a monočlánky
z dálkového ovládání od televize, je to tak? Nebo
zbytky čisticích prostředků, barev, olejů. Ale
vynásobte si toto množství počtem obyvatel naší obce
a jsme hned úplně jinde. Důkazem toho jsou vznikající
černé skládky okolo naší obce, různé autovraky, které
stojí v obci a v neposlední řadě i velmi nebezpečný
jev, kterým je spalování odpadu a ostatního různého
nebezpečného materiálu. Jde hlavně o spalování
umělých hmot (vzniká dioxin a jiné karcinogenní
látky), dále to jsou rámy z likvidovaných starých oken
(je to určitě mňamka vdechnout takový horký kouř
z olejového laku). Snad si to uvědomují ti, kteří na
podzim urputně tyto rámy poctivě nařezali a teď si
lebedí, jak ušetřili. Bohužel sousedi a ostatní
obyvatelé obce to určitě neocení, protože nejen
zápach, ale i spad z komína na vaši zahrádku
(mrkvička, kedlubínek, rajčátko) ovlivní vaše zdraví a
zdraví vašich dětí (jsme jedničky ve světě v rakovině
plic, tlustého střeva a kdoví jakých dalších nemocí).
Nemluvě o tom, že spad z kontaminovaného komína
je největší v nejbližším okolí pachatele a ten se otráví
pomalu a jistě sám. Pokud jste koumes a napadlo vás
pálit odpady doma v kamnech, radíme vám, nedělejte
to! Krom toho, že si zničíte kamna a komín, zamoříte
ovzduší nebezpečnými chemikáliemi (to proto, že v
kamnech jsou totiž relativně nízké teploty a spalování
je nedokonalé). A pokud máte už teď mizerný komín,
nemusíte se ráno probudit (a to neplatí jen o pálení
odpadů).
Takže závěrem. Je třeba, abyste veškerý
nebezpečný odpad nepálili, ale likvidovali ho tak, jak
se sluší a patří dle příslušných zákonů. Obec každý rok
na jaře i na podzim nechává přistavovat kontejnery na
velkoobjemový, ale i na nebezpečný odpad. Toto ji
ukládá zákon a obec ho dodržuje a já doufám, že ho
budete dodržovat i vy!
Pro notorické ignoranty je tu zákon č. 86/2002 Sb.,
dle kterého je možno udělovat za jeho porušení sankce
(lze změřit na dálku tmavost kouře dle Ringalmanovy
stupnice tmavosti kouře, nebo dokonce vstoupit do
objektu a provést inspekci za účelem zjištění množství
a jakosti vypouštěných látek a kontrole technického
stavu kotle a spalovaného materiálu).
Věřím, že občané, kteří si tyto přestupky proti
zákonu neuvědomují, po přečtení tohoto článku svoje
chyby napraví. Je to ostatně pro jejich zdraví
a samozřejmě pro zdraví i ostatních spoluobčanů naší
obce.

Luboš Pečený, člen komise pro životní prostředí

STALO

ÚNOR

SE

2011

pokračování

LÓRA 2011
V únoru proběhl 8. ročník turnaje v hraní „LÓRY“, kterého se zúčastnilo 52
hráčů. Na prvních pozicích se umístnili: 1. Janyš , 2. Mišík ml., 3. Mišík st.
Všechny týmy byly z Hrdlíva, v jednotlivcích bylo pořadí následující:
1. Charvát Václav, 2. Mišík ml., 3. Červenka Antonín. Pořádající a hrající
hostinský pan Martin Ferenčík tímto děkuje všem sponzorům, kteří věnovali
na tuto akci ceny pro vítěze, zejména pánům Peškovi, Žaludovi, Kučerovi,
Uhlíkovi, Jeništovi, Zvelebilovi a v neposlední řadě OÚ Třebichovice.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 12. února se konal na sále již tradiční dětský karneval. Je to
neuvěřitelné, ale bylo plno. Děti byly naprosto úžasné, milé, společenské, ale
hlavně soutěživé. Sešlo se 47 masek. Tu nejlepší si všichni z řad doprovodu
vybrali sami pomocí hlasovacích lístků. A jako již v minulých letech přijely i
děti z blízkého okolí. Atmosféra byla skvělá, vypadalo to, že nikomu se
nechce domů. A to bylo naším cílem. Nemalou zásluhu na tom měl také náš
pohotový moderátor Marek Jakeš, který všechny celým odpolednem provázel.

KARNEVAL PRO DOSPĚLÁKY
Večer téhož dne proběhl maškarní rej pro dospěláky. To Vám byla ještě větší
pecka, než dětský karneval. Masky jsme ani nepočítali, byly nádherné a bylo
jich opravdu hodně. Tak jako u dětí se nám pomalu stává tradicí, že se našich
akcí pomalu zúčastňují tzv. přespolní. Což nás velice těší, jen je škoda, že
někteří nemají zájem přijít „mezi nás“, kteří, jak jsme zjistili, se umí odvázat.
Odpolední nadšení z dětských masek nebylo nic proti tomu, co nás „dostalo“
večer. Bohužel jsme s tím nepočítali a tak rozhodnout a vybrat nejlepší masky,
byl pro nás oříšek přímo nadlidský, neboť jsme to chtěli mít ve své režii a byla
to chyba a velký stres pro celou naší samozvanou komisi. O vítězi nebylo
pochyb, bezkonkurenčně zvítězila Sára Fuková v převleku čarodějnice. Nikdo,
opravdu nikdo ji nepoznal! Ostatní jsme již vybrali podle toho, zda si masku
vyrobili sami, nebo jak byli sladěni s partnerem, zda měli masku ušitou na
míru, nebo byli doladěni do nejmenšího detailu. V příštím ročníku se již této
odpovědnosti chceme vzdát, neboť je to na nervy. Jestli nevěříte, podívejte se
na web obce nebo na Facebook a sami se rozhodněte, koho byste vybrali.
Kateřina Pečená

Výzvy pro občany
SPP – spolek přátel práce
Mnoho z nás má problémy s úklidem, odvozem nebo přemístěním těžkých a
rozměrných břemen, věcí a materiálů. Proto vznikl nápad založit spolek, ve
kterém by si všichni vzájemně pomáhali při těchto akcích. Samozřejmě jde
pouze o nápad a my chceme zjistit, zda by byl o založení takového spolku
zájem. Pokud někteří z občanů mají zájem, nechť napíší na webové stránky
obecního úřadu. Pro tuto příležitost byla zřízena i anketa na webu obce,
která zmapuje Váš interes o tuto vzájemnou výpomoc. Můžeme dle Vašich
nápadů i nastavit pravidla, za jakých bude tento spolek fungovat.
KNIHOVNA
Revitalizace knihovny zatím probíhá podle časového plánu. Dovolujeme si
tímto oslovit všechny občany, kteří ještě vlastní knihy, jež si kdysi zapůjčili
v místní knihovně, nechť je dne 19. 3. 2011 odevzdají zpět v knihovně na
místním obecním úřadě mezi 9:00 – 11:00. Předem děkujeme všem
občanům.
Vaše Redakční rada

