Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
při příležitosti vydání tohoto čísla obecního zpravodaje mi dovolte malé
ohlédnutí zpět, na rok uplynulý od voleb do obecního zastupitelstva v roce 2014.
A je nutno konstatovat, že změn nebylo málo – po mnoha letech práce pro obec
se rozhodl již nekandidovat bývalý starosta pan Antonín Pospíšil, do vedení obce
zasedlo na základě Vašeho rozhodnutí několik nových zastupitelů, a já jsem
rozhodnutím obecního zastupitelstva převzal post po bývalém starostovi s cílem
navázat na jeho dlouhodobou práci pro Vás, občany Třebska.
Nové obecní zastupitelstvo po svém zvolení řešilo, mimo běžného řízení činnosti
obce, také několik významných úkolů –
projekt zateplení obecní školky, příprava
projektu výstavby kanalizace a ČOV v rámci
SOAD, převod katastrálních map do digitální
podoby a v neposlední řadě také řešení
neuspokojivého stavu s nájemcem obecní
prodejny potravin. Nad rámec těchto úkolů
se podařilo zajistit dotaci na nákup techniky
pro nakládání s BRO a probíhají další práce
při rekonstrukci a opravách obecního
majetku – rekonstrukce sociálního zařízení pro děti v mateřské školce a úpravy
objektu „vodárny“, která bude využívána jako zázemí techniky pořízené pro
nakládání s BRO.
Realizace všech výše uvedených úkolů při správě a rozvoji obce si samozřejmě
vyžádala nemalé množství času a osobního nasazení odpovědných osob z řad
vedení obce či zastupitelů.
Hodnocení činnosti obecního zastupitelstva za uplynulé období je samozřejmě
na Vás, občanech Třebska. Za všechny zastupitele musím napsat, že budeme
velmi rádi za Vaše konstruktivní a věcné připomínky či náměty k činnosti
obecního zastupitelstva a k tomu, aby Třebsko bylo stále lepším a krásnějším
místem pro život nás všech.
Martin Kazda
starosta obce Třebsko

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 formě na www stránkách obce
(www.trebsko.cz) a v listinné formě na Obecním úřadě.
Po jednání s pracovníky České pošty, s. p. bylo ze strany ČP s. p. rozhodnuto o
pokračování činnosti pobočky pošty v naší obci ve stávající podobě, tj. bude
zachován stávající rozsah všech služeb. Vedením obce byla zamítnuta nabídka
varianty provozování pobočky pošty na komerční bázi v režimu projektu
„POŠTA PARTNER“.
Starosta obce věnuje zvýšenou pozornost řízení a organizaci pracovní činnosti
obecních zaměstnanců, cílem je především zvýšení efektivity prováděných
prací a co nejlepší využití jejich fondu pracovní doby.
Starosta obce se účastní pravidelných pracovních porad starostů Svazku obcí
Antonín Dvořák (SOAD), 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).

Opravy dětských toalet v obecní školce
Oprava dětských toalet v prostorách 1.NP, zahrnující zřízení samostatné toalety
pro pracovníky obecního úřadu, vybudování nových rozvodů vody a odpadů,
provedení nových dlažeb a obkladů a osazení nové sanitární techniky je díky
snaze všech zúčastněných již téměř u konce, na přiložených fotografiích můžete
sami posoudit s jakým výsledkem!

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.
Upřímně se všem omlouváme za vzniklé komplikace, které se snažíme
urgentně vyřešit nalezením vhodného dodavatele prací a co nejrychlejším
ukončením celé zakázky.

Pořízení techniky v projektu „Nakládání s BRO“
Zastupitelstvo obce rozhodlo, především
s cílem zajištění podmínek pro budoucí
rozvoj obce, o podání žádosti na poskytnutí
dotace na pořízení komunální techniky v
projektu „Nakládání s BRO“. Na základě
podané žádosti byla obci schválena dotace
na pořízení komunální techniky s finanční
spoluúčastí obce 10%. Celkové výdaje
projektu činí 2.525.754 Kč, spolufinancování
ze strany obce činí 252.577 Kč.
Zastupitelstvo obce Třebsko schválilo na svém zasedání v září 2015 uzavření
smlouvy s firmou FARID COMERCIA s.r.o. na dodávku kontejnerového
nákladního automobilu ke svozu odpadů a velkoobjemových kontejnerů a dále
uzavření smlouvy s firmou LASKI, s.r.o. na dodávku štěpkovače.
Dodání uvedené techniky je předběžně plánováno na měsíc prosinec 2015.

Oprava objektu „Vodárny“
Pro zajištění odpovídajícího zázemní pro uskladnění techniky, pořízené obcí na
nakládání s BRO, probíhají v současné době stavení úpravy objektu „Vodárny“.
Tyto práce v současné době zahrnují úklid v objektu, provedení stavebních prací
zahrnující přemístění vjezdových vrat na štítovou zeď a celkové zajištění objektu
(oprava poškozených výplní otvorů apod.).
Uvedené úklidové 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.

Přípojky kanalizace
V příloze zpravodaje je informační leták SOAD ke zpracování domovních přípojek
souvisejících s plánovaným projektem výstavby kanalizace a ČOV.
V případě nejasností či požadavků na upřesnění neváhejte kontaktovat starostu
obce, telefon 602 200 511.

Úklid lesa „Hrádek“
V závěru října 2015 byl dokončen úklid lesa „Hrádek“. Obecní zaměstnanci zde
odpracovali celkem 700 hodin, ruku k dílu přiložili formou brigády i někteří naši
občané, Klub přátel pohody a dobré nálady ve Třebsku a zastupitelé.
Techniku pro manipulaci a svoz dřeva opět poskytl bezúplatně Martin Kazda.

Na „Hrádku“ u hřiště je uskladněno dřevo, které je majetkem obce a bude
využíváno pro obecní potřeby!
Kopec „Hrádek“, místo pro pálení čarodějnic – žádáme občany naší obce, aby
na „Hrádek“ celoročně nevyváželi žádné hořlavé i nehořlavé odpady. Na toto
místo je možné navážet dřevěný odpad (větve) pouze v termínu od 1. 3. do 30. 4.
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.
Místo pro pálení čarodějnic není skládka!

Turnaj v mariáši – Memoriál Václava Fialy
V sobotu 3. října 2015 uspořádal spolek
mariášníků ve Třebsku již šestnáctý ročník
tradičního turnaje v křížovém mariáši. Turnaj je
pořádán na počest památky jednoho ze starších
mariášníků pana Václava Fialy jako jeho memoriál.
Turnaj se tradičně koná již šestnáct let, pokud
možno vždy nejbližší sobotu ke svátku Václavů.
Tak i letos se v sobotu ráno v hospůdce Pod
kaštanem sešlo mnoho příznivců této hry. Byli to
lidé nejen z blízkého, ale i z dalekého okolí naší vísky.
Do deseti hodin probíhala prezentace hráčů. V deset hodin se provedlo
rozlosování, kdo bude hrát u jakého stolu a mohlo být zahájeno první kolo.
Trvalo padesát minut. Následovalo přepočtení peněz, rozdělení bodů a zápis do
tabulky, kdo kolik získal bodů a vyhrál či prohrál peněz. Nastalo další rozlosování
a druhé kolo hry trvající opět padesát minut. Tímto způsobem se hrálo celkem
pět kol.
Po odehrání třetího kola přišel na řadu chutný oběd. Po skončení pátého kola
bylo již na rozhodčích provést kompletní přepočet celé tabulky a poznat kdo se
jak umístil v šestnáctém
ročníku Memoriálu Václava
Fialy. Následovalo předání cen
nejen vítězi, ale každý
z účastníků obdržel věcnou
cenu odpovídající příslušnému
dosaženému výsledku.
V letošním roce byl celkovým
vítězem pan Petr Kopecký,
který se na fotografii raduje ze
získaného ocenění.
Na
druhém místě se umístil pan
Štefan Kačík, třetí místo
obsadil domácí účastník pan
Petr Brázda. Také prozradíme, komu se v turnaji dařilo nejhůře a skončil na
posledním místě - bohužel někdo poslední být musí, ve Třebsku to byl pan Luděk
Hilse, možná zato tak trochu mohl dlouhý trénink z předešlého dneJ.
Ještě jednou gratulujeme vítězům, těm co se nedařilo, přejeme více štěstí do
dalších turnajů. Závěrem zbývá jen pozvat všechny zájemce o tuto nádhernou
hru na ten příští, již sedmnáctý ročník.

Zahájení Adventu 2015
Obecní úřad Třebsko srdečně zve všechny občany na
slavnostní zahájení letošního Adventu spojené
s rozsvícením vánočního stromku, které se koná v neděli
29. listopadu 2015 od 16:30 hodin před místní obecní
prodejnou smíšeného zboží. O zpestření zahájení Adventu
se postarají děti z Veselé školky a samozřejmě také naši
známí hudebníci. Starosta obce, stejně jako loni, přislíbil
pro všechny návštěvníky malé občerstvení.

Poděkování
Tato fotografie je důkazem, že známé
přísloví „Kdo chce pracovat, hledá
způsoby, kdo nechce pracovat, hledá
důvody!“ je pravdivé.
Pan Jaromír Cvrk neváhal, přes svůj
seniorský věk a nedávné významné životní
jubileum, iniciativně přiložit roku k dílu
nejen při nátěru stožáru na sušení
hasičských hadic, ale s pomocí Luďka
Samka také sirény a s vnukem Lukášem
střechy na hasičské zbrojnici!
Domníváme se, že jeho osobní příspěvek
ke správě věcí veřejných by měl být
inspirací pro celou řadu spoluobčanů,
především z řad mládeže. Nátěr stožáru
byl proveden do výše 3,5 metru, kdo další se rozhodne pokračovat….?
Děkujeme za inspirující vzor a přejeme Vám hodně spokojenosti, sil a životní
vitality do dalších let!

Třídění odpadů v domácnosti
Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme
odpady, se kterými je třeba dále
správně nakládat. Bez správného
nakládání s odpady bychom za chvíli
nežili v domech, ale spíše na
skládkách.

O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak
použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud
odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život
v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je
každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný
způsob konkrétně pro naši obec, lze zjistit v obecně závazné vyhlášce č. 1/2015.

Jak s odpary nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve
vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my
se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na
tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a
plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu
odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a
nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme
s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme
odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že
do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je
občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout.
Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

Jak správně třídit odpady – barevné kontejnery
Žlutý kontejner na plasty
Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné
české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jejich
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením.
V naší obci se spolu s plastovým odpadem
dávají do žlutého kontejneru i nápojové kartony
(tetra-pack).
SPRÁVNĚ
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, nápojové kartony (tetra-pack), obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

ŠPATNĚ
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny, novodurové trubky či automobilové nárazníky.
Co mám dělat s obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí,
můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento
znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou
recyklaci tříděného odpadu.
Modrý kontejner na papír
Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje
průměrná česká domácnost za rok hmotnostně
nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit.
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které
nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za
papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
SPRÁVNĚ
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými
okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
ŠPATNĚ
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice (směsný odpad).
Zelený a bílý kontejner na sklo
Sklo patří do zeleného nebo bílého
kontejneru. V obci máme oba kontejnery, je
tudíž důležité třídit sklo i podle barev:
Barevné do zeleného, čiré do bílého.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit!
Díky svým vlastnostem se dá skleněný
odpad recyklovat do nekonečna.

SPRÁVNĚ
Jelikož máme vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Do kontejnerů
můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
ŠPATNĚ
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Plechový kontejner na textil
Další sběrnou nádobou je plechový kontejner na textil,
označený logem Nadace SOVA, která se zaměřuje na podporu
dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, výzkumu a zdravotnictví.
Do kontejneru patří čistý a suchý textil, zabalený například
v zavázaných igelitových pytlích a boty.
Dále lze do kontejneru vhazovat plastové, elektronické a
plyšové hračky.
Černý kontejner na kovový odpad
Kovový odpad patří do černého kontejneru. Patří sem
kovové obaly - železo, hliník a jiné kovy, které jsou
samostatným obalem nebo jeho součástí. Jedná se
především o takový odpad, jako jsou např. hliníkové
plechovky od piva, limonád, energy drinků, dále o
víčka od jogurtů a paštik, obaly hřbitovních svíček,
alobal apod. Dále do něj patří prázdné konzervy,
plechovky, plechové uzávěry od zavařovacích sklenic,
víčka, klíče, zámky, skoby, hřebíky, medaile a další drobný kovový odpad.
SPRÁVNĚ
Hodit sem můžeme například prázdné a vymyté plechovky od
potravin, kovové nádobí, drobné kovové předměty, prázdné
nápojové plechovky, kovová víčka od nápojů.
ŠPATNĚ
Do kontejneru na kovový odpad nepatří plechovky od barev a jiných
nebezpečných látek (jedná se o nebezpečné odpady), plechovky se
zbytky potravin, atd.

Věděli jste, že…
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme!
V roce 2014:
 vytřídil každý Čech průměrně 40,5 kg odpadů (papír,
plasty, sklo a nápojové kartony)
 72 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
 bylo 75 % obalů využito a recyklováno

Třiďme a ušetříme
Na závěr bychom rádi zrekapitulovali několik základních myšlenek podporujících
třídění odpadů v naší obci. Pokud budeme třídit odpad, zůstane nám minimum
směsného komunálního odpadu do popelnic, za který občané platí nemalé
finance, přesto vývoz směsného komunálního odpadu obec ještě dotuje. Jestliže
poklesne objem (hmotnost) směsného komunálního odpadu a bude se zvyšovat
objem vytříděného odpadu, nebude hrozit zvyšování poplatku za komunální
odpad.
Při zvyšujících se cenách za ukládání odpadů je to jediná rozumná cesta. Třídit se
určitě vyplatí jak občanům, tak obci!

Odpady a dodržování pořádku v obci
Z důvodu opakujícího se nepořádku v okolí sběrných nádob na tříděný odpad
(odpady mimo sběrné nádoby), žádáme všechny občany o dodržování zásad a
pravidel při nakládání s odpady a udržování pořádku na tomto místě – tříděný
odpad patří do kontejnerů, ne vedle nich!
Obec se vynasnaží, aby již nedošlo k předešlým problémům, že kontejnery budou
přeplněné a nebude kam vytříděný odpad vhazovat.
Bohužel opakovaně musíme také na tomto místě upozornit, že ne všichni
pejskaři si po svých čtyřnohých miláčcích uklízejí.

Žádáme majitele psů o odstraňování psích exkrementů (využití sáčků) při
pohybu psů v obci.
Není totiž moc hezký pohled, když před svým plotem koukáte na psí exkrementy
a nezbyde Vám nic jiného než to za nepořádného pejskaře uklidit!
Zároveň důrazně žádáme všechny občany, aby nepálili listí a trávu! Vznikající
kouř nepříjemně obtěžuje ostatní spoluobčany!
Domníváme se, že vzájemná ohleduplnost všech občanů je nezbytným základem
pro společný klidný a pohodový život v naší obci, a to je bezesporu zájmem nás
všech!

Společenská kronika
Významné životní jubileum občanů Třebska
11/2015 pan Jan LEJČAR
12/2015 pan Ladislav NĚMEC

Blahopřejeme našim spoluobčanům k oslavě významného
životního jubilea a přejeme jim do dalších let stálé zdraví a osobní spokojenost!

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.
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