15. srpna 2022, č. 2022/1

Třebízský občasník
Úvodník
Jak se zdá, těžší a komplikovanější časy nás nehodlají opustit: opakovaně Covid, ekonomické problémy, zdražování a in ace, válka nedaleko od nás, energetické problémy,
klimatické změny… Jedno se přelévá do druhého a konec
v nedohlednu. Nutné je tak radovat se i z drobných úspěchů a
zlepšení a pracovat hlavně na věcech, které je možné ovlivnit.
Občasník přináší výběr novinek, zpráv a zajímavostí z některých oblastí.
Přejeme všem příjemný zbytek léta a dobrý podzim.
— zastupitelé a OÚ Třebíz
Autoveteráni opět navštívili Třebíz v rámci Slánského okruhu 16.7.

Novinky, informace, zprávy
• ÚP a RP — Územní plán obce byl hned po vyhlášení

(v únoru 2020) napaden u soudu jedním stěžovatelem.
Letos na jaře soud část ÚP v severní části obce zrušil.
Byla proto zahájena práce na pořízení vyvolané změny
ÚP. Mezitím však pokračuje práce na regulačním plánu
stanovujícím podmínky pro novou zástavbu na východním okraji obce.

• D7 — ŘSD pokračuje v přípravě stavby dálnice D7 tak,

aby stavba mohla začít v r. 2023, uvedení do provozu je
plánováno na r. 2025. V nejbližších měsících má být
vydáno stavební povolení, dokončeno majetkoprávní
vypořádání a zahájeny přípravné práce (odstranění
vegetace v budoucím pásu stavby, úpravy vodohospodářských přidružených staveb a vodních toků aj.).

vy. Mnohá města a obce (včetně Třebíze a např. Kladna)
krajem navrhované řešení SDO odmítají. Uvidíme s příštím jízdním řádem (od prosince 2022), zda se ještě rozběhnou konstruktivní jednání nebo bude „naschvál” redukována dopravní obslužnost…

• Ukliďme svět — dobrovolnická úklidová

akce se bude konat hlavně v sobotu 17.
září. Pomozme také trochu uklidit a zkrášlit své nejbližší okolí a svou obec. Odpoledne můžeme vše i s dětmi oslavit na Rozloučení s létem.

• Milostivé léto — v září začíná druhý ročník

akce, která může pomoci lidem, kteří nezvládají splácet
své dluhy. Informace na milostiveleto.cz.

• Kotlíkové dotace — do konce srpna lze podávat žádosti
o dotaci na výměnu zdroje tepla na pevná paliva pro nízkopříjmové domácnosti. Informace na www.kr-stredocesky.cz.

• Osvětlení návsi — na návsi je

téměř dokončeno osazení moderních úsporných svítidel veřejného osvětlení (Schréder)
včetně regulace intenzity svitu
dle času a také dekorativního
osvětlení štítu Cífkova statku
(č.p. 1).

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
24. srpna 2022
od 18 h na sále OÚ
Program ve ejného zasedání bude zve ejn n na ú ední desce.

• Uprchlíci — Od začátku vojen-

ské agrese Ruska proti Ukrajině
uprchlo ze země přes 9 milionů
lidí, evropské státy evidují cca 6
milionů uprchlíků, z nichž 3,7
mil. ( již) obdrželo víza pro dočasný pobyt. Přes 400 tis.
lidí je evidováno v ČR, z toho 4949 v okrese Kladno, zde
ve Třebizi 33 osob (data UNHCR a MVČR). K tématu viz
také článek na str. 2.

• SDO — V návaznosti na vcelku úspěšnou integraci veřejné dopravy v celém středočeském kraji a Praze připravuje krajský úřad tzv. Standardy dopravní obslužnosti (SDO). Ty ale vyvolávají více polemik ohledně provozu a spravedlivého spolu nancování veřejné dopra-

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
23. — 24. září 2022
na sále OÚ

PLATBY STOČNÉHO
1500 Kč /obyv. /rok
převodem na účet č.:
35-0389080319/0800
(var. symbol = č.p.)
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ř

ř
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Nové katastrální mapování

Z Ukrajiny do Třebíze

Většina katastrálního území Třebíz v okolí obce (tzv. extravilán) má již přesné mapy vzniklé během komplexních pozemkových úprav (dokončeny v roce 2002). V intravilánu (zastavěném území) obce ale dosud stále platí
staré, jen postupně doplňované katastrální mapy z 19.
století. Na svou dobu byly zaměřeny a zhotoveny nejlépe,
jak to bylo možné, v současnosti jsou ale technicky velmi
zastaralé. Mapy jsou již sice v digitalizované podobě, ale
stále s původními vlastnostmi. Nepřesnost polohy vlastnických hranic tak může být i více než metrová.

Sledujeme, co se odehrává ve vzdálené zemi Ukrajině, ale
jen těžko si dokážeme představit, že by se něco podobného mohlo stát u nás. Válku, rakety, které ničí města a
vesnice a zabíjejí lidi, to jsme ve Třebízi nezažili. Naše
domy stojí, některé již staletí. Ke starým usedlostem patří
někdejší statek rodiny Polaneckých na návsi, v posledních letech proměněný v hotel Pod Sluncem. Do restaurace přijíždějí návštěvníci z blízka i daleka, v hotelu se
ubytovávají turisté. Ale již asi pět měsíců zde našla dočasný domov početná skupina lidí — mladé maminky s dětmi z válkou ničené Ukrajiny. Jejich osudy jsou různé, ale
jedno mají společné, přijely k nám hledat pro sebe a své
děti bezpečí.

Nyní konečně přijde na řadu nové mapování obce samotné, dle informace ČÚZK (Český úřad zeměměřický a
katastrální) v období podzim 2022 až jaro 2023.
Vlastníci nemovitostí budou předem vyzváni k identi kaci a případně k označení nesporných hranic jejich nemovitostí. Tzv. zjišťování hranic pak provádí komise
(včetně zástupců obce) na místě a zde je velmi žádoucí
účast všech vlastníků. Pokud se vlastníci nedostaví, bude
průběh hranice převzat pouze ze starých nepřesných
map a prohlášen za platný, což do budoucna může vést
k problémům a sporům. Nakonec budou hranice geodeticky zaměřeny se současnými parametry přesnosti (několik jednotek cm), vyhotovena nová digitální katastrální
mapa a bude vyhlášena její platnost.
Odsouhlasení a přesné zaměření hranic pozemků a budov předejde do budoucna nejasnostem a sporům. Vyzýváme proto vlastníky k maximální součinnosti.

Irina, maminka dvou malých dětí i její sestra přijely z Kyjeva. V domě, kde bydlely, roztříštily výbuchy okenní
skla, dům stojí, ale nebezpečí hrozí stále. Irinin muž zůstal doma a chodí do práce, také její matka odmítla odjet
a zůstala doma se psem. Irině se ve Třebízi líbí, i když
rozdíl mezi životem ve velkém městě Kyjevě a v naší malé
vsi je rozdílný a po domově se jí stále stýská. Bydlení
v hotelu je příjemné, děti si hrají na hřišťátku ve dvoře a
často také na návsi. Při letošním Defektmanu se společně
s místními dětmi klouzaly v nafukovacím hradě, některé
s maminkami sledovaly závody. Občas se setkáváme na
zastávce autobusu, Ukrajinky jezdívají do Slaného nakoupit, vaří si obědy samy. Opětují pozdrav „dobrý den“,
ale s třebízskými si příliš nepovídají — trochu škoda,
naše jazyky jsou si přece dost podobné. Také ani neznají
místní muzeum, třeba by bylo dobré je pozvat.
Přejme ukrajinským maminkám a jejich dětem, aby
u nás prožívaly nadále spokojené dny, ale také, aby se
mohly v dohledné době vrátit domů.
— připravila V. Jiřikovská

Ukázka výřezu staré gra cké a nové digitální katastrální mapy

— T. J.

V sobotu 17. září od 15 hodin

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
na třebízské návsi

KINO POZDEŇ OTEVŘENO!

Muzeum pořádá v sobotu 27. srpna 9 — 16 hodin

9. a 10. září 2022 od 16:30 do večera

STAROČESKÝ JARMARK

promítání, výčep a pohoda v pozdeňské Sokolovně

Historické statky čp. 1 a čp. 2

Myši patří do nebe, Poslední závod,
Můj soused Totoro, Postiženi muzikou, Palm Springs

občerstvení, dechovka, loutkové divadlo, řemesla,
mlynářství, stánky s výrobky …
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