Červen 2015

ZPRAVODAJ

Obecního úřadu ve Třebsku

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás další číslo Obecního zpravodaje a při jeho vydání
bychom Vás chtěli seznámit s několika souvisejícími změnami.
Obecní zpravodaj budeme standardně vydávat 1x za dva měsíce, vždy se
shrnutím událostí v naší obci za minulé období a informacemi pro
období nadcházející. V případě potřeby operativně Vás informovat o
mimořádných událostech, týkajících se života v naší obci, připravíme
mimořádné číslo Obecního zpravodaje, zaměřené pouze na toto téma.
V souladu se záměrem obecního zastupitelstva Vás od počátku roku
průběžně informujeme o aktuálním dění v naší obci (kanalizace,
pronájem obchodu apod.) zveřejňováním informací na úřední desce
Obecního úřadu, veškeré zde zveřejněné informace jsou zároveň
k dispozici v elektronické formě na www stránkách obce
(www.trebsko.cz).
Obecní zastupitelstvo zároveň děkuje všem občanům za aktivní účast na
dění v obci a pomoc při úklidu obce v jarním období i při ostatních
příležitostech.

Pronájem obecního obchodu
Obec Třebsko zveřejnilo dle platné legislativy dne 30. 4. 2015 (č. j.
TR/119/2015) záměr pronajmout nemovitost č. 36 v obci Třebsko na
pozemku st. 18/1 – prodejnu potravin a smíšeného zboží – včetně
movitého zařízení a vybavení.
Ve stanoveném termínu do 29. 5. 2015 do 16:00 hodin byly Obecnímu
úřadu Třebsko doručeny dvě nabídky ‐ první nabídku podala paní Šárka
Pelclová, nar. 10. 7. 1983, bytem Modřovice 32, druhou nabídku podal
pan Nguyen huynh van, nar. 19. 5. 1968, bytem Kostelní Hlavno 176.
Výše nájmu, otevírací doba a další podmínky prodeje a zásoby zboží
uvedeny v dotaznících uchazečů o pronájem prodejny potravin, které
jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Předložené nabídky byly projednány na mimořádném veřejném
zasedání obecního zastupitelstva dne 1. 6. 2015, rozhodnutím obecního

zastupitelstva (usnesení č. 27/2015) byla vybrána nabídka podaná
panem Nguyen huynh van.
Se stávajícím nájemcem, paní Šárkou Pelclovou, bylo smluvně
sjednáno provozování prodejny potravin do 30. června 2015. Bez
ohledu na tuto písemnou dohodu se paní Pelclová rozhodla ukončit
provozování prodejny potravin k termínu 6. června 2015.
V současné době probíhají jednání s panem Nguyen o převzetí prodejny
a její přípravě na novou formu prodeje – samoobslužnou prodejnu
smíšeného zboží (potraviny, domácí potřeby apod.). V týdnu od 22. 6.
2015 bude probíhat příprava prodejny tak, aby obecní prodejna mohla
být opět otevřena 1. 7. 2015.
Velice se Vám omlouváme za vniklé komplikace a pevně věříme, že
nově vybraný nájemce naplní naše společné představy o tom, jak má
vypadat sortiment a ceny zboží v naší obecní prodejně.
Děkujeme za Vaše pochopení.

Řešení stížnosti občanů
Obecnímu úřadu Třebsko byla doručena písemná stížnost občanů obce
na opakované ježdění Lukáše Vrátného, syna Milana Vrátného, po
obecních komunikacích na čtyřkolce, konkrétně v části obce nazývané
„Rafanda“.
Uvedená stížnost občanů byla projednána na veřejném zasedání
obecního zastupitelstva dne 20. 5. 2015 a obecním zastupitelstvem obce
Třebska byl starosta obce pověřen upozornit pana Milana Vrátného,
zákonného zástupce Lukáše Vrátného, na tuto stížnost občanů
písemnou formou.
Panu Milanu Vrátnému byl odeslán dopis se žádostí o okamžité zjednání
nápravy tak, aby jeho syn s okamžitou platností přestal využívat obecní
komunikace k ježdění na čtyřkolce.
Pevně věříme, že pro vyřešení této, pro obě strany rozhodně
nepříjemné, situace učiní pan Milan Vrátný maximum tak, aby se ježdění
jeho syna po obecních komunikacích již neopakovalo. V opačném
případě bychom bohužel byli nuceni, pro zajištění bezpečnosti a klidu
pro občany naší obce včetně dodržování zákonů o provozu na obecních
komunikacích, podniknout další kroky ke zjednání nápravy uvedené

situace za využití všech možností, které nám poskytuje platná
legislativa.
Stížnost občanů a dopis odeslaný panu Vrátnému jsou občanům
k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Zpráva o činnosti 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
podobě na www stránkách obce (www.trebsko.cz) a v listinné podobě
na Obecním úřadě. Zasedání OZ jsou veřejná, srdečně zveme
všechny občany naší obce.

• Starosta obce se účastní pravidelných pracovních porad starostů
Svazku obcí Antonín Dvořák (SOAS), jejichž programem je řešení
přípravy a vlastní realizace projektu výstavby kanalizace a čistírny
odpadních vod.
•

Zastupitelé obce se pravidelně zúčastňují Setkání starostů SOAD, kde
jsou řešeny aktuální otázky související s realizací výše uvedeného
projektu. Zápisy ze Setkání starostů SOAD jsou občanům k dispozici
v elektronické formě na www stránkách SOAD (www.soad.cz). Setkání
starostů SOAD jsou veřejná, srdečně zveme všechny občany naší
obce.

• Starosta obce dozoruje průběh stavebních prací rekonstrukce a
zateplení obecní školky, práce probíhají v souladu s harmonogramem.
• V průběhu měsíců dubna a května 2015 proběhlo několik brigád na
úklid lesa „Pasíčka“, těchto brigád se převážně zúčastnili obecní
zastupitelé a členové Klubu přátel pohody a dobré nálady. Důvodem
pořádání těchto brigád byly početné polomy a vývraty stromů, ke
kterým došlo počátkem letošního roku. Vytěžené dřevo bude využito

k obnově krovů na kolně u obecní školky, která vyžaduje poměrně
rozsáhlou rekonstrukci. Dřevo, které se nedá využít jinak, než jako
palivové, je uskladněno a bude využíváno při různých kulturních a
sportovních akcích.

Odpady a dodržování pořádku v obci
Žádáme občany naší obce, aby na „Hrádek“ (místo „pálení čarodějnic“)
nevyváželi žádné hořlavé i nehořlavé odpady! Toto místo bude uklizeno
a bude odstraněn nežádoucí zbytek ohniště.
Na toto místo bude možné navážet dřevěný odpad (větve) pouze
v termínu od 1. března do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Mimo toto období je možno vyvážet dřevěný odpad do prostor bývalé
vodárny, kde se větve skladují a po proschnutí se budou štěpkovat a
následně spalovat v kotlích mateřské školy. Toto opatření přispěje ke
snížení nákladů na vytápění.
Kontejner na kovový odpad je pro lepší přístupnost občanů přesunut
z prostoru „u vodárny“ na náves obce ke stávajícím nádobám na odpad.
Z důvodu opakujícího se nepořádku na tomto shromažďovacím místě
odpadů (odpady mimo sběrné nádoby) žádáme všechny občany obce o
dodržování zásad a pravidel při nakládání s odpady a udržování pořádku
na tomto místě.

Zároveň žádáme majitele psů o odstraňování psích exkrementů (využití
sáčků) při pohybu psů po veřejných komunikacích a na obecní zeleni.
Údržbu zeleně provádějí obecní zaměstnanci a exkrementy znečištěné
trávníky jsou pro výkon jejich práce velmi nepříjemné!

Jsme přesvědčeni, žádný z občanů by rozhodně nebyl nadšený ze
situace, která se stala jednomu z obecních zaměstnanců, a který se
v průběhu údržby obecní zeleně musel jít domů umýt a převléci se do
čistého oblečení.

Rekonstrukce dětských toalet v obecní školce
V průběhu července a srpna 2015 proběhne v obecní školce
rekonstrukce dětských toalet v prostorách 1.NP, dodavatel prací bude
vybrán ve výběrovém řízení. Této rekonstrukci budou předcházet
poměrně rozsáhlé bourací práce, které bude naše obec zajišťovat ve své
režii s cílem minimalizace finančních nákladů na tuto akci.

Budeme proto rádi za každého, kdo přiloží ruku k dílu, jak z řad občanů,
tak z členů obecních spolků a organizací. O plánovaném zahájení prací
budete samozřejmě informováni na úřední desce obecního úřadu.

Ukončení školního roku a nohejbalový turnaj
Klub přátel pohody a dobré nálady za podpory Obecního úřadu Třebsko
pořádá v sobotu 20. 6. 2015 od 10:00 hod nohejbalový turnaj.
Společně s touto akcí Klub přátel pohody a dobré nálady pořádá pro
děti od 13:00 hod Oslavu ukončení školního roku. Na programu této
akce budou různé soutěže pro děti, opékání buřtů a možná přijede i
„rybář.“

Informace z členských obcí Svazku obcí Antonín Dvořák
Vážení spoluobčané, na tomto místě Vás budeme informovat o
aktuálním dění v členských obcích SOAD, především o všech událostech,
dotýkajících se přímo či zprostředkovaně života v naší obci.
Územní plán obce Vysoká u Příbramě
Obecní zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě projednává v současné
době změnu územního plánu obce za účelem uvažovaného vybudování
rekreačního a volnočasového areálu zahraničním investorem,
vlastníkem příslušných pozemků.
Tento záměr byl také na programu Zasedání OZ v úterý 9. 6. 2015,
kterého se jako hosté zúčastnili také zastupitelé naší obce. Toto zasedání
OZ se těšilo mimořádnému zájmu občanů Vysoké (zcela zaplněný sál
hospody) a diskuze s občany se protáhla až do pozdních nočních hodin.
Záměrem vlastníka pozemků je realizovat v tomto katastru rozsáhlé
plochy občanské vybavenosti (golfový areál) a plochy občanského
vybavení, rekreace (výstavba přízemních objektů s možností obytných

podkroví) a zeleně (zdroj: územní plán Vysoká u Příbramě, duben 2015).
Na ploše určené k rekreaci o výměře cca 30 ha má být 10 % zastavěné
plochy využito na výstavbu rekreačních objektů (zdroj: Ing. arch. Jaroslav
Daněk, PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o., informace na zasedání OZ dne 9.
6. 2015).
Informace k uvedenému projektu jsou dostupné na www stránkách
obce
Vysoká
u
Příbramě,
podrobnosti
zde
http://www.vysokaupribrame.cz/sluzby/uzemni‐plan‐obce/proces‐
zpracovani/.
Uvedený záměr změny územního plánu a plánovaný investiční projekt
zasahuje až k hranicím katastru naší obce a obec Třebsko byla vyzvána
(jako účastník řízení) k podání připomínek či podnětů k předloženému
materiálu, který bude projednáván na Zasedání OZ v tomto měsíci.
Srdečně na toto zasedání zveme všechny občany, které tato
problematika zajímá, chtějí se dozvědět více informací či vyjádřit svůj
názor na realizaci tohoto projektu a jeho případný dopad do života
naší obce.

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslaví
07/2015
pan Květoslav CHLÁDEK
pan František HANÁČEK
pan Václav SLADOVNÍK
08/2015
paní Hana VOCÍLKOVÁ
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významné životní jubileum a
přejeme do dalších let stálé zdraví a osobní spokojenost.

Obecní zastupitelstvo Vám všem přeje mnoho krásných
letních dnů.

Vážení spoluobčané, v Obecním zpravodaji bychom Vás jeho prostřednictvím rádi
informovali o aktuální dění v obci a Vašich připomínkách či podnětech. Proto Vás
všechny žádáme, máte‐li jakýkoliv námět, příspěvek, informaci nebo dotaz,
nenechávejte si to jen pro sebe, a sdělte to nám, ať již 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 Ing. Stanislav Kužel a kolektiv OZ
Povoleno Ministerstvem kultury ČR – evid.č. E 15728

