Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při příležitosti vydání letošního posledního čísla obecního zpravodaje mi dovolte
malé ohlédnutí za právě končícím rokem 2015 a zamyšlení nad úkoly, které nás
čekají v roce následujícím.
Rok 2015 byl bezesporu rokem celé řady významných změn, o převážné většině
z nich jsem Vás informoval v minulém zpravodaji. Největší změnu do života naší
obce však přinesl závěr roku 2015 v podobě informace od poradenské firmy
A.Z.A.P. o zásadní změně podmínek poskytování dotací na výstavbu kanalizace a
ČOV. V důsledku této změny není možné podat žádost o poskytnutí dotace na
stávající připravený projekt, reálnou variantou je realizovat výstavbu kanalizace a
ČOV jako několik dílčích projektů obcí. Obecní zastupitelstvo na uvedenou situaci
reagovalo jednomyslným rozhodnutím vypovědět členství obce Třebsko v SOAD,
podrobnější informace jsou uvedeny dále.
Nadcházející rok 2016 bude pro obecní zastupitelstvo a celou obec Třebsko
rokem nových výzev a úkolů. Budou pokračovat práce při rekonstrukci a
opravách
obecního
majetku,
v souvislosti
s pořízením vlastní komunální techniky v programu
nakládání s BRO dojde od počátku roku 2016 ke
změně svozu komunálního odpadu v naší obci a
bude administrativně řešeno ukončení členství obce
v SOAD. Rozhodujícím úkolem zastupitelstva obce
však bude přijmout rozhodnutí o dalším
pokračování projektu výstavby kanalizace a ČOV
jako samostatného projektu obce Třebska, hledání
nákladově optimálního technického řešení a
financování celého projektu. O všech krocích obecního zastupitelstva při
přípravě tohoto projektu Vás samozřejmě budeme průběžně informovat.
Při příležitosti závěru konce roku 2015 bych chtěl jménem svým i jménem celého
obecního zastupitelstva poděkovat aktivním občanům obce Třebska za jejich
příspěvek k lepšímu a spokojenějšímu životu v naší obci. Také v následujícím roce
uvítáme každého, který dle svých možností a schopností „přiloží ruku k dílu“ a
aktivně se zapojí do správy věcí veřejných.
Zároveň Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do nového
roku 2016.
Martin Kazda
starosta obce Třebsko

Z činnosti obce a obecního zastupitelstva
 Zasedání obecního zastupitelstva se konají vždy 1x měsíčně (zpravidla okolo
20tého dne v měsíci), informace o termínu konání OZ a programu jednání jsou
vždy zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu. Zápisy ze zasedání OZ jsou
občanům k dispozici v elektronické formě na www stránkách obce
(www.trebsko.cz) a v listinné formě na Obecním úřadě.
 Starosta obce spolu s obecními zastupiteli se účastní pravidelných Setkání
starostů SOAD, jejichž programem je řešení přípravy a vlastní realizace
projektu výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Zápisy ze Setkání
starostů SOAD jsou občanům k dispozici v elektronické formě na www
stránkách SOAD (www.soad.cz).
 Na konci ledna 2016 ukončí dlouholetou pracovní činnost pro obec, na základě
vlastní žádosti, účetní paní Marie Šedivá. Její dlouholetá pečlivá a svědomitá
práce pro obec si zaslouží ocenění všech našich občanů.
 Ve druhé polovině měsíce prosince 2015 byla provedena rekonstrukce
vodovodní přípojky k obecní prodejně. Celkové náklady ve výši 220.000 Kč
byly podílem 200.000 Kč uhrazeny z dotace poskytnuté obci Svazkem obcí pro
vodovody a kanalizace, podíl nákladů ve výši 20.000 Kč byl uhrazen ze zdrojů
obce Třebsko.
Zajímavostí této stavební akce bylo provedení protlaku pod silnicí metodou
bez výkopové technologie, kdy nebylo nutno jakkoliv poškodit povrch vozovky
a vlastní výkop (protlak) pro vodovodní přípojku v délce cca 80 metrů byl
hotov za přibližně dvě hodiny.

 Starosta obce pan Martin Kazda byl v měsíci prosinci 2015 zvolen členem
správní rady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
 V závěru letošního roku byl obci dodán společností LASKI, s.r.o. štěpkovač,
který bude sloužit ke zpracování dřevní hmoty nejen z obecních porostů a
následně bude spalována v kotlích mateřské školy. V případě potřeby občanů

je možno tento štěpkovač využít také na zpracování dřevní hmoty z jejich
pozemků či porostů.

 V závěru letošního roku byl naší obci předán také nákladní kontejnerový
automobil IVECO včetně kontejnerů. Bohužel, na vozidle a nástavbě určené
pro svoz a manipulaci s nádobami na komunální odpad došlo k závadě ve
vzájemné komunikaci, správná funkce této komunikace je důležitá především
pro zajištění bezpečnosti práce obsluhy. Tato závada byla reklamována,
v současné době probíhá její odstranění s předpokládaným termínem vyřešení
do 15. 1. 2016.
 V měsíci prosinci byl proveden pracovníky správy a údržby silnic prořez stromů
a křovisek při silnici Příbram – Březnice. Takto získaná dřevní hmota byla
uskladněna u hřiště na „Hrádku“, je majetkem obce a bude po proschnutí a
následném zpracování ve štěpkovači využívána pro vytápění v obecní školce,
cílem je snížení energetických nákladů.
 Nadále probíhají stavební úpravy objektu „Vodárny“ zahrnující úklidové práce,
přemístění vjezdových vrat na štítovou zeď a celkové zajištění objektu. Tyto
práce provádějí obecní zaměstnanci, na provedení stavebních prací se podílejí
starosta a místostarosta obce a občan ve výkonu trestu obecně prospěšných
prací, který všechny práce vykonává bez nároku na odměnu.

Zdá se, že přes pracovní úsilí všech zúčastněných je někomu oprava tohoto
objektu lidově řečeno „ trnem v oku“ a neodolal proto pokušení podat anonymní
informace příslušnému stavebnímu úřadu.
Co k tomu dodat, “každý přikládá ruku k dílu, jak umí“!

Opravy dětských toalet v obecní školce
Rekonstrukce dětských toalet v přízemí bohužel stále probíhá, problémem je
především velmi komplikované hledání dodavatele stavebních prací schopného
provést veškeré práce za rozumnou cenu a v odpovídající kvalitě.
Paní ředitelka „Veselé školky“ se obrátila na okolní obce a podnikatelské
subjekty s písemnou žádostí o poskytnutí finanční nebo materiální výpomoci.
Finanční příspěvek na dokončení výše uvedeného projektu do konce roku 2015
poskytli Obec Vysoká u Příbramě, RUSTICO s.r.o., Obec Modřovice, ZD Krásná
Hora a.s., TOMIS CZ, s.r.o. a pan Martin Kazda. Dodávkou materiálu a výrobou
stropních podhledů ze sádrokartonu na dětských toaletách a umývárně přispěl
pan Rostislav Hilse.
Kolektiv Veselé školky v čele s paní ředitelkou upřímně děkují všem uvedeným
dárcům a budou samozřejmě velmi rádi za podporu také od dalších společností,
firem či občanů z našeho regionu.

Stav projektu výstavby kanalizace a ČOV
Inženýrská a poradenská společnost A.Z.A.P. spol. s r.o. z Olomouce, která je
poradcem SOAD při přípravě projektu výstavby kanalizace a ČOV, předala vedení
SOAD informaci o snížení výše poskytované dotace na cca 63% a o změně
indikátorů pro posuzování žádostí, především indikátoru nákladů projektu max.
90.000 Kč na ekvivalentního obyvatele (EO).
Zpracovaný projekt toto hodnotící kritérium nenaplňuje (nákladovost cca
130.000 Kč/EO). Proto bylo společností A.Z.A.P. doporučeno žádost o
poskytnutí dotace nepodávat (žádost bude automaticky zamítnuta) a navrhnout
technická a ekonomická opatření projektu s cílem splněním podmínek pro
podání žádosti o dotaci.
Na základě výše uvedeného doporučení od společnosti A.Z.A.P. nepodávat
žádost o poskytnutí dotace a provést přepracování projektu s cílem snížení
nákladovosti vypracoval projektant Ing. Jan Rozsíval (ve spolupráci s A.Z.A.P.)
několik variantních řešení možného odkanalizování obcí SOAD.
Navrženy byly celkem čtyři varianty možného řešení:

 dvě z předložených variant jsou pro obec Třebsko nepřípustné, jedná se o
použití tlakové kanalizace v rámci celého projektu
 další dvě předložené varianty jsou rozděleny na dvě až tři čistírny odpadních
vod pro jednotlivé obce. Varianta odkanalizování obce do vlastní ČOV
představuje pro obec Třebsko značnou finanční úsporu, proto se touto
variantou bude obecní zastupitelstvo i nadále zabývat.
Zastupitelé obce Třebsko navržené varianty s využitím tlakové kanalizace
projednali a rozhodli se pro jejich odmítnutí v rámci jednání SOAD. Důvodem
jsou především očekávané vysoké náklady na provoz domovních přečerpávacích
stanic, zejména v situaci možného odkanalizování celé obce gravitační
(spádovou) kanalizací.
Veškeré podklady k navrženým variantám včetně výpočtu celkových nákladů
projektů a podílů jednotlivých obcí SOAD jsou samozřejmě všem občanům
k dispozici na Obecním úřadě.

Výpověď členství obce ze Svazku obcí Antonín Dvořák
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v měsíci prosinci 2015 jednomyslně
rozhodlo o podání výpovědi členství obce Třebsko ve Svazku obcí Antonín
Dvořák, členství obce zanikne k datu 31. 12. 2016.
Výpověď byla podána v souladu s platnými stanovami SOAD a osobně předána
předsedovi svazku dne 20. 12. 2015.
Důvodem podání výpovědi je aktuální situace projektu výstavby kanalizace a
čistírny ČOV v rámci celé SOAD a záměr obce přijmout rozhodnutí o dalším
pokračování přípravy výstavby kanalizace a ČOV jako samostatného projektu
obce Třebska, hledání nákladově optimálního technického řešení a financování
celého projektu.

Organizace svozu komunálního odpadu od ledna 2016
Od počátku roku 2016 dochází v naší obci k zásadním změnám organizace svozu
odpadů - komunálního, tříděného a biologicky rozložitelného.
Obec již nebude pro svoz odpadů využívat služby TS Příbram, uvedené odpady
budou sváženy obecním kontejnerovým nákladním automobilem IVECO, jehož
dodavatelem je společnost FARID COMERCIA s.r.o.
Předpokládané zahájení svozu odpadů vlastní obecní technikou je plánováno na
16. ledna 2016. Svozové dny odpadů budou přesunuty na sobotu ve stejném
ročním režimu jako doposud (svoz v zimním období každý týden, v letním období
1x za 14 dnů).

Záměrem tohoto projektu je snaha o výrazné snížení nákladů na svoz odpadů,
jak našich občanů, tak i nákladů obecních. Občané budou za svoz odpadů platit
pouze rozpočítané přímé náklady, svoz odpadů v režii obce není a nebude
kalkulován jako ziskový.
V měsíci lednu a únoru 2016
bude probíhat zkušební provoz
svozu odpadů. Všichni občané
dostanou při prvním svozu
k dispozici žetony s uvedením
čísla
popisného
jejich
nemovitosti na označení plných
popelnic určených k odvozu. Při
tomto prvním svozu (v případně
potřeby druhém až třetím)
budou provedeny technické
úpravy na popelnicích a
občanům vysvětlena manipulace s žetony, zásady a pravidla nakládání s
vytříděným odpadem a poskytnuty veškeré informace týkající se této nemalé
změny.
Uvedené žetony budou občanům vydány při prvním svozu, cena žetonů bude
stanovena po vyhodnocení zkušebního měsíčního provozu.
Na základě zkušeností s obdobnou organizací svozu v jiných obcích a ekonomické
kalkulace je možno očekávat cenu žetonu v rozmezí 45 – 55 Kč /kus.
Vytříděný odpad – PET láhve a nápojové kartony – budou sváženy bezplatně za
předpokladu jejich řádného vytřídění a uložení v plastových pytlích.
Věříme, že přes Vaši možnou počáteční nedůvěru či obavy z nového systému
svozu odpadu v krátké době oceníte jeho přínos ke snížení finanční zátěže jak
obce, která v současné době činí přibližně 80 tis. Kč ročně, tak finanční zátěže
Vaší při důsledném a pečlivém třídění odpadu.

Zahájení Adventu 2015
Obecní úřad Třebsko uspořádal v neděli 29. listopadu 2015 od 16:30 hodin před
místní obecní prodejnou smíšeného zboží slavnostní zahájení letošního Adventu
spojené s rozsvícením vánočního stromku a kulturním programem připraveným
dětmi z Veselé školky.

Společenská kronika
Významné životní jubileum občanů Třebska
01/2016 pan Hubert NEUMAN
pan Josef BAROCH
02/2016 paní Renata HANÁČKOVÁ
paní Jana BĚLKOVÁ
Blahopřejeme našim spoluobčanům k oslavě významného životního jubilea a
přejeme jim do dalších let stálé zdraví a osobní spokojenost.

Vážení spoluobčané, prostřednictvím Obecního zpravodaje bychom Vás rádi
informovali o aktuálním dění v obci a Vašich připomínkách či podnětech. Proto
Vás všechny žádáme, máte-li jakýkoliv námět, příspěvek, informaci nebo dotaz,
nenechávejte si ho pouze pro sebe, a sdělte jej nám, přímo nebo prostřednictvím
e-mailu outrebsko@volny.cz.
Vydává Obecní úřad Třebsko
Vychází 6x ročně v nákladu 100 výtisků, zdarma
Za obsah odpovídá Martin Kazda, starosta obce
Zpravodaj zpracoval: Martin Kazda a Ing. Stanislav Kužel
Povoleno Ministerstvem kultury ČR – evid.č. E 15728

