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DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PČR
Výsledky 1. kola:
Z celkového počtu 451 voličů se k volbám dostavilo 105 z nich.
Vyjádřeno procentem je to 23,28 %.
Výsledky voleb Třebichovice/Saky
hlasy

%

1 VODIČKA Milan Ing. CSc.
2 LEVÝ Zdeněk

Svobodní
KSČM

0
9

0,00
8,57

3 PROTIVA Karel MUDr.
4 VAŠÍČEK Ivo PaedDr.

OBČ+KAN
ČPS

1
0

0,95
0,00

5 BOBOŠÍKOVÁ Jana Ing.
6 DIENSTBIER Jiří Mgr.

SBB
ČSSD

19
50

18,09
47,61

7 JIRÁNEK Dan Ing.
8 KVAPIL Luděk

ODS
STAN+TOP

21
5

20,00
4,76

9 ROVENSKÝ Miroslav Mgr.

KDU-ČSL

0

0,00

2. kolo doplňovacích voleb do Senátu se koná:
 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.
Volební lístky budou k dispozici přímo ve volební místnosti

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
ROZHODNÝ OKAMŽIK SE BLÍŽÍ – půlnoc z 25. na 26. 3. 2011
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tento rozhodný okamžik.

Vyplněné formuláře je třeba odeslat či odevzdat do 14. 4. 2011
KDO JE SČÍTACÍM KOMISAŘEM PRO NÁŠ SČÍTACÍ OBVOD?

paní Miloslava Bendová, číslo průkazu 00-11-97515
Po celou sobotu a neděli roznášela paní Bendová formuláře po
obci. Pokud Vás nezastihla doma, měli byste najít ve schránce
výzvu o její další návštěvě.

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
ve dvoře obecního úřadu
a u kapličky v Sakách*** (cca od 10.00)
Bližší informace čtěte uvnitř čísla 

pátek 25. 3. 2011***
sobota 26. 3. 2011***
pátek 1. 4. 2011
sobota 2. 4. 2011

8-11, 15-17
8-11
8-11, 15-17
8-11

Naše veřejná prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechny prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Je to tedy i chodník před Vaším
domem, ať už patří komukoli, jsou to cesty vedoucí
např. do Říma, tedy všechny cesty, prostranství, kam
můžete vstoupit a užívat je.
K zajištění udržování čistoty veřejných prostranství
a k ochraně životního prostředí může obec ukládat
obecně závaznou vyhláškou různé povinnosti
a sankce.
Nicméně se domnívám, že v podvědomí každého
z nás jsou zafixována určitá pravidla, která jsme
během života nějakým způsobem vstřebali. Možná
jste někdy zaslechli, že odhazovat odpadky je
nepřípustné, že po svých psech bychom měli uklidit,
vyvážet odpady do přírody je zavrženíhodné…
Přesto všechno jsou mezi námi tací, kterým tyto
zásady naprosto nic neříkají a veřejná prostranství
se pro ně stávají odpadkovým košem. Co je za mým
plotem, ať si uklidí obec. Ta za VŠECHNO
zodpovídá, ta to má uklidit. K tomuto postoji pouze
dodám, ano, ona to ta obec nějak uklidí, ale za vaše
peníze! Za peníze, které by jinak ta obec mohla
investovat jinde.
Prošli jsme se po vsi a blízkém okolí. Nejsme daleko
od středověkých manýrů, kdy lidé bez skorpulí
vylévali nočníky z oken. Nevyléváme sice nočníky,
ale vyhazujeme téměř vše, co se nám nechce
ekologicky likvidovat. Krajina kolem nás je
zamořená všelijakým bordelem, cesty jsou zničené,
lesy zplundrované.
Nejsem přívržencem sankcí a zákazů, protože
v dnešní době jsou výkřikem do tmy. Zákazy jen lidi
popudí, pokud je vůbec vezmou na vědomí a uložené
pokuty jsou složitě nevymahatelné.
Každý z nás je původcem odpadu a tento odpad má
v naší společnosti své místo. Tím místem však nejsou
veřejná prostranství, ale popelnice, kontejnery
a skládky a tak vyzývám ty, kteří o tom neměli dosud
ani zdání, aby vzali na vědomí, že středověk je
dávno pryč a že ve 21. století se chováme jako lidé,
kteří mají schopnost uvědomit si důsledky svého
chování.
Markéta Jehličková
Uzávěrka tohoto čísla: 20. března 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
E-mail:
obectrebichovice@seznam.cz / info@trebichovice.cz
URL:
www.trebichovice.cz
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Veřejného zasedání se zúčastnilo 19 občanů, předložený
program byl schválen beze změn. Zápis z celého jednání je
k dispozici na OÚ. Podrobnější info k programu jste si
mohli přečíst v únorovém čísle zpravodaje, ve vedlejším
sloupci je souhrn usnesení, která byla přijata.
Za bližší pozastavení stojí usnesení číslo 12, které bylo
schváleno s výhradou. Ta byla ovšem beze zbytku splněna
a usnesení je platné. Pokud se týká změn územního
plánu, obec vyzývá všechny zájemce, aby své
požadavky předkládali písemně na formulářích, které
jsou k dispozici jak na webových stránkách obce, tak
v listinné podobě v sídle OÚ.
Protože jsme usnesením č. 10 konečně odsouhlasili
společný postup při provozování kanalizace, proběhlo ve
Svinařově setkání se zdejšími zastupiteli a byly načrtnuty
další kroky směřující ke společnému cíli.
Z diskuze v závěru jednání vyplynul např. požadavek na
opravu plotu u obecní vily, zazněla kritika na způsob
realizace projektu kanalizace a také na neustálý
24hodinový přítok vody ze Svinařova k nám. Na schůzce
se zastupiteli ve Svinařově jsme toto přednesli hned na
počátku jednání a nikoli poprvé. Obec Svinařov povolala
ke kontrole své části kanalizace stavební firmu s tím, že po
ní bude vyžadovat odhalení a odstranění příčiny
pravděpodobných průsaků vody do potrubí.
Padla zmínka o komínech a o nutnosti mít jednou do roka
provedenu revizi komínu. Od 1. ledna letošního roku je
v platnosti zákon, který nám všem ukládá nejen vymetat
komíny, ale především mít jednou za rok revizi komínu.
V dobách, kdy se topilo jen tuhými palivy, bylo čištění
komínů něčím naprosto běžným. Pokud jste chtěli, aby
Vám kamna táhla a nekouřila do sednice, pozvali jste
kominíka, kterých bývalo kdysi tolik, že měli i své
kominické plesy a koncem roku rozdávali kalendáříky.
Pak se nějak vytratili z našeho života a vidět kominíka, to
už je tedy něco. A protože kominík nosí štěstí, je třeba je
zase do našich domovů nějak přilákat. Proto se vláda
rozhodla vydat výše zmiňovaný zákon a umožnit nám tak
získat trochu toho štěstí. Tudíž není třeba se rozčilovat, je
to pro naše dobro, na bezpečnost při provozování komínů
a spotřebičů paliv nehledě…

NAŠI NEPLATIČI
Pokud někteří z Vás z jakéhokoli důvodu nezaplatili letošní
poplatky za odpad, jejichž splatnost vypršela k poslednímu
lednu, obdrželi od obce 1. výzvu k úhradě, navýšenou o 50
Kč za poštovné a správní agendu. Pokud tato nebude včas
uhrazena, můžete očekávat 2. výzvu navýšenou o 50 % z
dlužné částky s připočtením 100 Kč za poštovné a správní
agendu. Posledním úkonem je vystavení platebního výměru s
následným odprodejem vykonavatelům exekucí. Takto
budeme postupovat směrem do minulosti a obeslání budou
postupně všichni naši dlužníci, kteří „opomněli“ platit místní
poplatky. Splátkový kalendář umožní obec těm z vás, kteří po
první výzvě přijdou osobně vždy v pondělí v čase od 18 do 20
hodin na OÚ. Stanovená minimální splátka je 1000 Kč/měsíc.

Žádáme občany o písemné reklamace týkající se kvality
provedení kanalizačních domovních přípojek a jejich
stavu po zimě. V několika případech došlo k propadu
v místech dotčených stavbou.
Reklamace budou v rámci záruční lhůty předloženy
firmě, která je realizovala.
Děkujeme za rychlé podání vašich reklamací!
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USNESENÍ Z ASTUPI TELSTV A
Z VEŘEJNÉHO Z AS ED ÁNÍ
KON ANÉHO DNE 28. 2. 2011
USNESENÍ č. 3/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s proplacením faktury za nový plynový kotel
a boiler do bytu v č.p. 107 a zařadit je do majetku obce.
USNESENÍ č. 4/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo nesouhlasit s prodejem obecního pozemku p.č. 40/3 o
výměře 682 m2 v k.ú. Třebichovice do doby, než bude vypracován Místní plán
obnovy vesnice, ve kterém bude mimo jiné stanoveno, jaké jsou možnosti využití
předmětného pozemku pro obec.
USNESENÍ č. 5/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s PRODEJEM obecního pozemku p. č. 317/3
v k. ú. Třebichovice o výměře 130 m2, který se nachází ve dvoře BD č.p. 31
(Skučkovně) těmto nájemníkům: pí Marcele Urbanové, p. Vlastimilu Pálkovi a p.
Jaroslavu Lancovi za symbolickou cenu 1 Kč/m2 pro každého z kupujících. Náklady
spojené s prodejem a převodem pozemku ponesou kupující každý 1/3 nákladů.
USNESENÍ č. 6/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se zrušením 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, který se nachází
ve dvoře BD č.p. 31 (Skučkovně).
USNESENÍ č. 7/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se stanovením soboty, jako dne a prostor
obecního úřadu jako místa pro konání svatebních obřadů. V tento den a na
stanoveném místě se nevybírá od snoubenců správní poplatek podle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
USNESENÍ č. 8/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s uzavřením nové pojistné smlouvy pojištění
majetku a odpovědnosti obce za způsobenou škodu s Českou pojišťovnou, a.s.
USNESENÍ č. 9/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s nákupem nového čerpadla Hidrostal na
ČOV od firmy PRO–AQUA CZ, s.r.o., IČ 25471406.
USNESENÍ č. 10/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se závěry společné schůzky zástupců obcí
Třebichovice, Svinařov, Hrdlív konané dne 13. 1. 2010. Kopie zápisu z ní je
součástí zápisu jako jeho příloha č. 1.
USNESENÍ č. 11/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit se zrušením 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.
USNESENÍ č. 12/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s pořízením změny č. 1 ÚP takto:
-

-

-

-

-

-

Zastupitelstvo obce Třebichovice na návrh paní Věry Vodičkové, bytem Litevská 2615,
272 01 Kladno – Kročehlavy, která má spoluvlastnická práva k pozemkům na území
obce, rozhodlo ve smyslu § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o pořízení změny č. 1
územního plánu Třebichovice, spočívající v prověření možnosti vymezení částí
pozemků parc.č.145/2 a 145/4 (k.ú.Třebichovice) přiléhajících k silnici Třebichovice –
Smečno pro stavbu jednoho rodinného domu bez nutnosti pořizovat regulační plán.
Vzhledem k tomu, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelky,
zastupitelstvo obce Třebichovice, ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č.183/2006 Sb.
rozhodlo, že pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na
mapové podklady navrhovatelkou.
Zastupitelstvo obce Třebichovice v souladu s § 6 odst. 6 písm.b) stavebního zákona
schvaluje způsob pořizování změny č. 1 územního plánu Třebichovice postupem podle
§ 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě smlouvy s fyzickou osobou
Ing. Petrem Topinkou, Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ 46431276 (§ 24
stavebního zákona).
Projektantem změny bude Ing. arch. Jitka Mejsnarová, autorizovaný architekt, ČKA
00985, Krajníkova 113/12, 252 29 Dobřichovice, IČ 47002816.
Zastupitelstvo obce Třebichovice rozhodlo, že ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) je určeným zastupitelem pro zpracování a
pořízení změny č. 1 územního plánu Třebichovice paní Markéta Jehličková, starostka,
pro případ zastupování paní JUDr. Eva Gomolová, zastupitelka.
Zastupitelstvo obce Třebichovice schvaluje mandátní smlouvu s Ing. Petrem Topinkou
na zajištění územně plánovací činnosti při pořizování změny.
Zastupitelstvo obce Třebichovice schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch. Jitkou
Mejsnarovou, jako projektantkou změny.
Zastupitelstvo obce Třebichovice schvaluje dohodu o financování změny č. 1 ÚP paní
Věrou Vodičkovou, jako navrhovatelkou změny.

USNESENÍ č. 13/2VZ/2011:
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s tím, že podnikne příslušné kroky k tomu,
aby bylo možné zažádat v roce 2012 o příspěvek z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, který bude
vyhlášen MMK v roce 2012.
mj
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Vážení občané, čas jarního úklidu je opět tady!
Nemusíte však odhazovat vše, co se Vám nevejde do popelnice na veřejná prostranství
– na polní a lesní cesty, či za ploty Vašich zahrad!
K likvidaci odpadu využijte nabídky obecního úřadu, která zní takto:

Po dva víkendy bude ve dvoře
obecního úřadu k dispozici

KONTEJNER
NA VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD
Jeho nakládání bude probíhat pod
dohledem pracovníků OÚ, neboť
vzhledem k ceně za likvidaci je třeba
nejen odpad třídit, ale také úsporně
ukládat, abychom šetřili naše společné
peníze z obecního rozpočtu.
Třídění odpadu bude probíhat na
místě samém. Spalitelný odpad bude
zpracován při pálení „Čarodějnic“,
druhotné suroviny např. železo budou
odvezeno do sběrny.
Televize, PC, barvy, ledničky, zářivky
apod. jsou nebezpečným odpadem
a ten do kontejneru NEPATŘÍ.
Nicméně, i tyto odpady lze přivézt,
budou uloženy na dvoře OÚ
a následně zlikvidovány.
Na každého se dostane
a není třeba obávat se,
že právě Váš odpad
nebude vyvezen!
Kontejnery budeme objednávat
dle potřeby!
Kontejner do SAK bude přistaven
v pátek 25. 3. 2011 cca okolo 10.00
a odvezen v pondělí 28. 3. 2011!

Určitě si budete také chtít
také zamést před vlastním
prahem, očistit prostranství
před Vašimi domy a uvítat
jaro v plné kráse.
V týdnu od 28. března
bude po obci jezdit obecní
traktor a Vy do něj můžete
naložit ostatní odpad,
kterým bude možné zasypat
Roviny – prach a bláto, listí,
stavební suť v přijatelném
množství, kousky dřev,
nebo např. hromadu
plesnivé řepy, která se válí
na úvozové cestě za
Jednotou, apod.
Jinými slovy

Možná jste při svých pochůzkách po vsi
zaznamenali, že se na několika místech
kácí, plení, čistí, hrabe, pálí a vybírají
odpadky. Do této očisty obce se může
každý, kdo má zájem, alespoň v
nejbližším okolí svého domu také zapojit.
Je opravdu co čistit a uklízet.
Pokud byste se chtěli podílet i na očistě
míst vzdálenějších Vašemu domu,
dovolujeme si Vás pozvat na velký
jarní úklid obce dne

9. dubna 2011
Sraz všech zájemců je v 9.00 před
Jednotou. Pracovní náčiní vezměte
s sebou. Rukavice a pytle zajistí OÚ.

30. dubna 2011

to, s čím si příroda
sama poradí!!!
Odpad, který nebude
splňovat tato kritéria, bude
ponechán na místě!!!
O připravených hromádkách,
prosím, informujte OÚ –
312 672 216, aby traktor
zbytečně nependloval po obci.
Po domluvě s OÚ lze využít
traktor k odvozu
velkoobjemového odpadu do
kontejneru s podmínkou
vlastní nakládky a vykládky
odpadu. Výjimku tvoří staří
osaměle žijící občané, kterým
OÚ odpad samozřejmě naloží.

Pálení „Čarodějnic“ bude letos ve
znamení očisty obce. Hranice vzplane
za brankou na hřišti směrem
k cihelně. Prostranství bude během
měsíce dubna upraveno tak, aby zde
mohl být zapálen oheň. Vy sem
budete moci vozit a skládat
v posledním dubnovém týdnu vše
spalitelné. Jedná se zejména o větve
stromů, či jiný dřevěný odpad.
Obec navozí ze dvora nemovitosti po
panu Stehnovi zbytky dřev po
nedávném požáru.

Dodržujte, PROSÍM, stanovené časy a neházejte nám odpady před zavřená vrata,
za což Vám všem předem DĚKUJEME.
ROZPIS HODIN PŘISTAVENÉHO KONTEJNERU NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

pátek

den
25. 3. 2011

sobota 26. 3. 2011
pátek
1. 4. 2011
sobota

2. 4. 2011

hodina
8-11
15-17
8-11
8-11
15-17
8-11

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte s očistou obce!
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KDYŽ SE KÁCÍ

NAŠE

STROM

LESY

Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny a jeho prováděcí vyhláška
č. 395/1992 Sb. Dřevinami se rozumí stromy či
keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné
krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo
lesní půdní fond.
Všechny dřeviny jsou tímto zákonem pod hrozbou pokut chráněny před poškozováním
a ničením. O jejich kácení se většinou rozhoduje ve správním řízení. V některých
případech je přípustný oznamovací režim, stromy určité velikosti lze kácet i bez oznámení.
Předmětem rozhodování není povolování ořezu dřevin.

K ÁCENÍ BEZ NUT NO ST I PO VOL O VÁNÍ ČI O ZN AM O V ÁNÍ
Povolení ani oznámení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí. Tuto tzv.
mýtní velikost určuje prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. (§ 8 odst. 2) takto:

„Povolení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo pro souvislé keřové porosty
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do celkové plochy 40 m .“
Termíny kácení: v období jejich vegetačního klidu, které, ač není právními předpisy
přesně stanoveno, se v praxi uvádí jako období od 1. listopadu do 31. března.

Vydávání povolení ke kácení ve
správním řízení na základě žádosti
Vydané povolení má formu správního
rozhodnutí a musí obsahovat výrok, jeho
odůvodnění a poučení o opravném prostředku.
Je
přezkoumatelné
řádným
opravným
prostředkem – účastníci řízení mohou podat
odvolání.
ŽÁDOST musí být písemná a příslušný
formulář je k dispozici na OÚ a na webových
stránkách obce v sekci ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
kde naleznete i bližší informace. Jeho součástí
je odborné posouzení důvodu ke kácení a
význam dřeviny. Tuto činnost zabezpečí pro OÚ
příslušný orgán ochrany přírody. Je tedy mylné
domnívat se, že takové povolení může vydat
zastupitelstvo obce svým usnesením!

Kácení je radikální a nevratný
proces, kterým ochuzujeme své okolí
a nelze zde brát v potaz, že dřevina
je naším majetkem a navíc i na
našem pozemku a tudíž se nemusíme
nikoho dotazovat a žádat o nějaký
souhlas. Opak je pravdou. Pokud
uvažujeme o pokácení nějaké
dřeviny, je vhodné zkonzultovat
tento zásah s odborníkem. Kácení
mimolesní zeleně je vždy výjimkou a
mělo by být až tou nejposlednější
možností. Je třeba si uvědomit
význam každé jednotlivé dřeviny pro
okolní krajinu, daný biotop, ale i
člověka samotného.

VÝ Z N AM DŘ E V IN PR O K V AL IT U Ž I VO T A:
► Zlepšují mikroklima
Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3˚C nižší než teplota ve stínu
mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou
energii. Je-li vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaří za den až 400 litrů vody. Nejenže
tím vyrovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost.
► Zachycují prach a škodliviny
Stromy jsou účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší především
automobilovou dopravou. Vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také
jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění.
► Zmírňují vítr
Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy tak omezují víření
prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího efektu je možné dosáhnout, pokud stromy
rostou na zatravněné ploše – prach usazený na trávníku se už znovu nevíří.
► Slouží jako biotop
Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně ohrožených a zákonem zvláště
chráněných druhů. Staré a dožívající dřeviny jsou bohatým ekosystémem pestré palety
různých druhů organizmů.
► Zhodnocují bydlení
V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také hodnotu nemovitostí.
Cena bytů s výhledem do zeleně může být až o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v
příslušné lokalitě.
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L E S NÍ PO L O M Y
Obec, jako vlastník lesů, uzavřela
vzhledem k nutnosti péče o lesní
pozemky v majetku obce dohodu
s Petrem Fejfarem ml., který bude
v součinnosti s odborným lesním
hospodářem vykonávat správu a dohled
nad lesy ve vlastnictví obce. Nadále ho
budeme nazývat správcem a on jako
jediný má v současné době povolení
obce k odstraňování polomů, vývratů
a poškozených stromů, které budou do
konce
měsíce
března
pokáceny
a nejpozději během května zpracovány
a odvezeny z lesních pozemků.
V případě zájmu občanů o samotěžbu
takto poškozeného dřeva, je možné na
obec podat písemnou žádost. Pokud
dá vlastník lesních pozemků žadateli
souhlas, je správce povinen tuto
samotěžbu žadateli umožnit. Správce
označí žadateli polomy či úseky pro
samotěžbu a zabezpečí vyměření takto
získaného polomového dřeva. Cena za
1 m3 polomového dřeva je stanovena
na 350 Kč/m3 s tím, že je příjmem
vlastníka, tedy obce. Stanovenou částku
ještě před odvozem vytěženého
polomového dřeva z lesa žadatel uhradí
v pokladně OÚ. Správce zároveň
provádí dohled a kontrolu nad
prováděnou samotěžbou žadatele.
Taková jsou pravidla hry do budoucna
a
jejich
porušování
bude
nekompromisně postihováno. Jedince,
kteří za bílého dne plundrují naše lesy
tím, že vyřezávají stromy a metrové
pahýly surově podříznutých stromů jsou
smutným torzem jejich nezvané
návštěvy, můžete nahlásit na OÚ nebo
lépe rovnou kontaktovat Policii ČR.
S AC K Á R O KL E
Zvláštní zastavení bych ráda věnovala
rokli v Sakách, směřující ku Pcherám,
části
Humny.
Doporučuji
Vám
procházku kdysi kupeckou stezkou,
dnes k pláči poničeným kusem země.
Komu můžeme poděkovat za její
ničení? Kdo si tam jezdí autem pro
dřevo a zanechává po sobě spoušť?
Vážení občané osady SAKY! Pokud
opět uvidíte známý vůz vjíždět do rokle,
neváhejte kontaktovat Policii ČR. Jedná
se nejen o protizákonné jednání, ale i o
neskutečné barbarství, které bychom ve
vlastním zájmu neměli tolerovat.
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SE

MDŽ (MÍSTNÍ DEN ŽEN)

JARNÍ ÚKLID
9. dubna 2011 od 9.00, sraz u Jednoty
Pro obec krásnější
Všechny, kterým záleží na prostředí, ve kterém žijí,
tímto zveme na společný první letošní úklid naší
obce. Prosíme všechny dobrovolníky, aby si přinesli
hrábě, koště nebo lopatu. Ti, kteří se již této akce
zúčastnili v minulosti, vědí, že nejlepší je mít vše
a být připraven. Rukavice a pytle zajistí OÚ. Bohužel
v minulosti nebyla nikdy velká účast a polovina
zúčastněných byly tzv. „NAPLAVENINY“. Proto
pevně doufáme, že pokud nám bude přát počasí, bude
letos mnoho těch, kteří chtějí pro svou obec také něco
udělat, neboť – s čím kdo zachází, s tím také schází.

ZDOBENÍ
VAJEC A PERNÍČKŮ
16. dubna 2011 od 15.00
V sobotu na malém salónku proběhne další „zdobící
akce“ tentokrát velikonoční.
Každý, kdo má o tuto akci zájem, složí zálohu 100
Kč u Dáši Jakešové v místní prodejně JEDNOTY
do 1. 4. 2011. Pokud na akci dorazí někdo, kdo
nezaplatil zálohu včas, může se zúčastnit pouze jako
host. Tato akce je především dámskou akcí, ale
samozřejmě pokud by mezi nás chtěli zavítat pánové,
nebudeme proti.

5. března proběhl u nás první ročník MDŽ – Místního dne žen. Účast
byla nevídaná, neboť dorazily i ženy, které již nemají pobyt v naší
vesnici a jak je již tradicí také ty, které zde mají své příbuzné
a známé. Musím přiznat, že tak velkou účast z řad našich „starších“
jsme nečekaly a mile nás překvapilo, jak nám to společně zpívalo
a tančilo. Občerstvení si „děvčata“ připravila sama a bylo opravdu co
ochutnávat, ani na svatbě by se za takový výběr chutí nemusela
stydět. Každá z žen obdržela při odchodu karafiát a pamětní
vstupenku. Za organizační skupinu bych chtěla velice poděkovat
našemu již stálému sponzorovi Martinovi Ferenčíkovi, který
zakoupil již zmíněné karafiáty a jeho bratrovi Michalovi, za to jak se
o nás skvěle starali po celou dobu našeho mejdanu. Doufáme, že tato
tradice bude u nás v obci pokračovat i nadále. Takže za rok se zase
uvidíme.
KNIHOVNA
12. března v dopoledních hodinách proběhla akce „odvoz starých
knih“. Byla součástí revitalizace (obnovy) naší knihovny. Ač se
jednalo o knihy napadené knihomoly, poničené a v dnešní době již
nepříliš čtivé, musím přiznat, že mi to rvalo srdce, když jsme je
házeli do kontejneru na odvoz do sběru. Nebylo to pro nikoho z nás
lehké rozhodnutí, které knihy „půjdou“ a které ne, ale pokud chceme,
aby se provoz knihovny opět obnovil, nešlo to jinak. Knihovní fond
opravdu potřeboval razantní zásah, ale nemějte obavy, literární
skvosty byly ponechány a zůstanou součástí naší knihovny. Nyní nás
čeká velký úklid, malé přestěhování polic, doplnění výpůjčním
fondem a slavnostní otevření. Slibovali jsme sice březen, ale i duben
je hezký měsíc pro znovuotevření kulturního stánku…
JARNÍ PLES

ČARODĚJNICE
30. dubna 2011 od 19.00
Místo konání – hřiště za brankou u sjezdu od
parčíku. Přineste si sebou pouze vidlice na opékání.
A pozor! Bude probíhat soutěž o nejkrásnější
čarodějnici. Samozřejmě vybírat se bude pouze
z řad dětí. Doufáme, že počasí bude na naší straně
a my se na Vás těšíme.
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!

V sobotu 19. 3. 2011 se konal již osmý ročník Jarního plesu
pořádaný naším obecním úřadem. Účast byla jako vždy nebývalá
oproti jiným akcím. K překvapení všech místních letos přišlo i hodně
přespolních, kteří nám doslova vyfoukli skoro všechny ceny
z tomboly, která byla bohatá díky našim sponzorům. Tímto jim za
všechny jmenovitě děkujeme: Jeništa František, Žalud Richard,
Pešek František, Kučera Jiří, Uhlík Václav ml., Ferenčík Martin,
Ouřada Václav, Iblová Kateřina, Glas Jan, Jehličková Markéta,
Kalušová Marie a obecní úřad. V dražbě jsme vydražili 5 cen
v celkové částce 4700 Kč, které budou jako tradičně použity na
MDD. Atmosféra byla úžasná, myslím, že všichni se pobavili dle
svých představ a doufáme, že se příště sejdeme zase v tak hojném
počtu.
PLESOVÁ KULTURNÍ VLOŽKA
Letos proběhla ve stylu módního cvičebního trendu „ZUMBA“.
Děvčata, která vystupovala, jsou z jedné“stáje“ v Libušíně, kde pilně
cvičí dva dny v týdnu. Jejich sestavu v poslední skladbě doplnil i náš
skvělý a nepřekonatelný LUBOŠ, co s námi jde „DO VŠEHO“ po
hlavě. Tímto bych všem chtěla moc poděkovat za milé kulturní
zpestření. Fotografie jsou jako vždy umístěny na známých adresách.
Kateřina Pečená
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Slalom mezi psími exkrementy
V dnešním příspěvku jsem chtěl připomenout jednu velkou
neřest, která se v naší obci rozmohla. Jedná se o naše
milované pejsky. Za mých mladých let bylo celkem
normální, že psi, slepice a husy běhali po vsi sami
a samozřejmě po nich zbylo i nějaké to hovínko. Ale doba
pokročila, hygiena bydlení je určitě již na vyšší úrovni než
tenkrát. Proto obce vydávají vyhlášky, kde se zakazuje
volný pohyb zvířat a přikazuje se majitelům, aby si hovínka
po svých pejscích uklidili. Někteří obyvatelé naší obce
a zároveň majitelé pejsků na toto zapomínají a i vědomě
vyhlášku porušují.
Někdo poukazuje na to, že má pejska malého a hovínko
není téměř vidět, někdo má psa velkého a pak tento
výsledek trávení je obrovský, ale převážná část pejskařů
hovínka ignorují, někdy je jen „odborně“ zakopnou do
trávy mimo cestu. Upozorňuji na to, že je povinnost tyto
výkaly uklidit! Buď si každý noste sebou mikroténový
sáček, použijte ho jako rukavici, naberte do něj hovínko
a hoďte do popelnice, nebo do koše. Nebo jsou k dispozici
na obci originální papírové sáčky, ty si můžete vyzvednout
v pracovní době. Tímto děkuji vzorným pejskařům, kteří
výkaly po pejscích uklízejí a doufám, že nepořádní pejskaři
začnou hovínka uklízet.

Mladí motorkáři
Jako každý rok se opět rozjeli do krajiny naši mladí
motorkáři, jak na fotbalovém hřišti, tak v lese.
Chceme tímto naše mladé řidiče upozornit, že ničí obecní
majetek nás všech. Již se ozvaly ohlasy od spoluobčanů na
vyježděné koleje v měkké půdě. UPOZORŇUJEME tímto
hlavně rodiče těchto mláďat, že kdokoli může zavolat
policii a ta ze zákona může uložit vysoké pokuty za ničení
obecního i soukromého majetku. Pokud se chcete pokutě
vyhnout, musíte doma všechny své nezletilé potomky na
tuto možnost upozornit. Ti plnoletí si již ponesou následky
sami.

Vypalovači trávy
Tak, jako upozorňujeme naše mladé na možnost vysoké
pokuty, chceme upozornit i ostatní spoluobčany, kteří
začali vypalovat trávu. Je sice pravda, že „se to dělalo
vždycky“, ale bohužel doba je jiná. Vyzývám Vás všechny
– nepalte starou trávu. Nejen proto, že je to proti zákonu, že
zabíjíte život, který se sotva probudil ze zimního spánku.
Dýmem a ohněm rušíte sousedy a mnohdy i jejich majetek,
neboť plot, u kterého hořel oheň, ztrácí svoji kvalitu a ničí
se. A v neposlední řadě si vzpomeňte, kdy naposledy
pršelo? Chcete-li riskovat, že někomu ze sousedů, či sám
sobě podpálíte dům, je to Vaše věc, ale každopádně se
připravte na následky a věřte, že pokuta a vyrovnání
způsobené škody půjdou do statisíců korun. Můžete mi
věřit, že se určitě najde někdo ve Vašem okolí, kdo zavolá
policii a bude se těšit z Vašich pozdějších problémů.
Za komisi pro životní prostředí Luboš Pečený
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DROGY – STRAŠIDLO DNEŠNÍ DOBY

POZOR DĚTI, POZOR HOUBAŘI!!!
V posledních letech žel i do třebichovického lesa došel
nešvar doby – injekce. Poprvé je bylo možné zahlédnout
u hřbitova na zastávce autobusu, později i na různých
místech v lese. Tak jako všechny odpadky a neorganické
předměty sbírám do kýble a beru s sebou do Prahy do
kontejneru, nakládám tak i s injekcemi. Ne každou však
musím objevit, pozor tedy na děti a při houbaření!
Se sousedem z hrdlívské strany lesa – s Jirkou
Wohankou – jsme loňské léto řešili nezvané noční
návštěvy – narkomany, kteří si třebichovický les vyhlédli
jako svou noclehárnu a smetiště. Přijížděli vždy pozdě
v noci a ráno zase odjížděli, resp. během noci střídavě
přijížděli a odjížděli.
Tak jak starostka Markéta Jehličková s kolegy rozjíždí
spoustu nových iniciativ a akcí v obci, velmi rádi se i my
z Pichlavého vršku zapojíme do tohoto dění, ať již "dole"
v obci, nebo přirozeně v lese...
Martin Antušák
Reakce na příspěvek:
Za sebe i za celý tým Redakční rady děkuji Martinovi Antušákovi
za příspěvek. Je vůbec prvním přispěvatelem do našeho obecního
zpravodaje, ikdyž text jeho příspěvku není příliš radostný.
Pro ty z Vás, kteří nedokážou identifikovat pisatele příspěvku,
upřesňuji, že se jedná o majitele oplocené části lesa – zahrady,
kterou jistě často míjíte při svých procházkách našim lesem.
Problematika drog je dost často zmiňována v informačních
médiích a některým z Vás se může zdát, že je to problém, který se
naší obce netýká. Překupníci drog, vařiči pervitinu a jiných
látek, které ani neumím vyjmenovat, jsou ale i mezi námi.
Objevují se u nás i lidé, kteří tu nemají trvalý pobyt a o jejichž
minulosti se na obec donesly nepříliš lichotivé informace z míst
jejich předchozího pobytu. Někteří z nich jsou i pod
drobnohledem protidrogové Policie! Já v této souvislosti
vyzývám zejména rodiče dětí, kteří mají zájem na tom, aby jejich
potomci neupadli do spárů těchto primitivních zoufalců – mluvte,
prosím, se svými dětmi o nebezpečích, která se jim mohou
přihodit a informujte obec o všem, čeho si všimnete. My velice
úzce spolupracujeme s Policií, která si sama velmi podrobně vše
mapuje.
Před několika lety jsem psala o injekčních stříkačkách, které se
povalovaly po obci a o tom, jak s nimi zacházet. V žádném
případě na ně nesahejte holou rukou, ani je neodhazujte do
popelnic nebo košů. Patří do speciálních kontejnerů, které jsou
na obci a odevzdávají se k likvidaci např. policii nebo do
protidrogových center.
Teď víte, že ani les nezůstal ušetřen a tak se teritorium, kde lze
přijít do styku s injekcemi, opět rozrostlo a zvýšilo se tak i
nebezpečí pro Vaše děti. Obec bude v souvislosti s omezením
vjezdu do lesa uvažovat o pořízení závory na příjezdovou cestu,
podobně, jak je tomu na lesní cestě ke Smečnu. Nicméně ani
takové opatření nezabrání tomu, že si feťák zaběhne do lesa
uvařit perník a píchnout si svoji dávku.
mj
Každoročně dojde v Evropě průměrně k 7000 až 8000 úmrtí spojených
s drogou. Jde o 3,5 % všech úmrtí ve věkové skupině 15–39 let.
V 70 % jsou příčinou opiáty. Drogy jsou v rozvinutých zemích nejčastější
příčinou smrti u mladých lidí, které by bylo možné předejít, kdyby….

A kde najdete pomoc Vy (budete-li chtít)? Např. na:
http://www.mestokladno.cz/protidrogova-poradna.asp

