listopad 2018
Vážení spoluobčané, v první řadě mi dovolte několik málo slov úvodem. Jak již při oslavách Výročí obce zaznělo, přeji nám, aby se
nám v Třebešicích společně příjemně žilo a společně jsme dál budovali to, co nám předci zanechali a na naši obec jsme byli hrdí.
Doufáme, že tento informační občasník „Třebešický zpravodaj“ s informacemi z obecního úřadu přispěje k tomu, abychom lépe
chápali jeden druhého, abychom Vás touto formou informovali o dění v obci, o plánovaných akcích, ale i o tom co již proběhlo.
Záměr vydávat Zpravodaj vznikl již v roce 2017, souběh událostí ale nedával mnoho prostoru pro realizaci. Považujeme za důležité
být informován, proto jsme se rozhodli jít k Vám domů. Zpravodaj bychom chtěli vydávat jako občasník, podle aktuální potřeby
obce i občanů. První vydání zpravodaje, které máte právě před sebou, přináší prostor pro informace a snaží se v obecné rovině
informovat o událostech budoucích i uplynulých i o aktuálním dění.
Hana Moravcová, starostka obce

AKCE V ADVENTU

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SOUSEDŮ Z TŘEBEŠIC
klasicistní konírna a 1NP zámku Třebešice
8. prosince 2018 od 18. hod

VÝSTAVA BETLÉMŮ NA ZÁMKU TŘEBEŠICE
klasicistní konírna a 1NP zámku Třebešice

Honza Slabý – hornmeister, lesnice prim, zpěv
Martin Calta – lesní roh, zpěv
Miloš Hauzar – lesnice bas, zpěv,
Franta Pechač – zpěv, mluvené slovo
Vstupné dobrovolné.

9. prosince 2018
15. a 16. prosince 2018
22. prosince 2018
26. prosince 2018
vždy od 12. do 17. hod
vstupné: dospělý 40,00 Kč, děti 20,00 Kč
v ceně svařák nebo čaj

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Ustavující zasedání ZO, 30. října 2018
1-1/18
ZO určuje ověřovateli zápisu Václava Klokočníka a
Lukáše Nesvorného a zapisovatelkou Petru Bauerovou.
1-2/18
ZO schvaluje program ustavujícího zasedání.
1-3/18
ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
1-4/18
ZO schvaluje, že žádný z členů zastupitelstva nebude
pro svou funkci dlouhodobě uvolněn.
1-5/18
ZO schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
1-6/18
ZO zvolilo do funkce starostky Hanu Moravcovou.
1-7/18
ZO zvolilo do funkce místostarosty Václava Kheka.
1-8/18
ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční
výbor bude tříčlenný a kontrolní výbor čtyřčlenný.
1-9/18
ZO zvolilo do funkce předsedy finančního výboru
Petra Drahotu.
1-10/18 ZO zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru
Václava Klokočníka.
1-11/18 ZO zvolilo členy finančního výboru: Lukáše
Nesvorného a Marii Macháčkovou.
1-12/18 ZO zvolilo členy kontrolního výboru: Petru
Bauerovou, Ivanu Novotnou a Marii Khekovou.
1-13/18 ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích nestanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva.
1-14/18 ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starostky jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.000,00 za
měsíc po zdanění. Odměna bude poskytována od 1. dne
následujícího měsíce po zvolení do funkce starostky.
1-15/18 ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce ve výši 1.000,00 Kč za měsíc po zdanění.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.

Zasedání ZO, 13. listopadu 2018
2-16/18 ZO schvaluje program zasedání.
2-17/18 ZO žádost společnosti Elmoz Czech, s.r.o. projednalo
a s návrhem stavby el. přípojky „Třebešice–kNN, NN–č.p.
462“ dle předložené dokumentace, návrhu řešení stavby,
nesouhlasí.
2-18/18 ZO
projektovou
dokumentací
k projektu
„Rekonstrukce el. vedení NN v obci Třebešice – zdemontování
stávajícího venkovní vedení NN a nahrazení zemním kabelem
NN“ projednalo a z důvodu neexistence projektové
dokumentace k existenci sítí kanalizace na povrchovou vodu a
vodovod navrhuje jednání se společností Mašek elektro s.r.o. a
ČEZ Distribuce a.s.
2-19/18 ZO NÁVRH rozpočtu na rok 2019 projednalo a se
zveřejněním NÁVRHU rozpočtu na rok 2019 souhlasí.
2-20/18 ZO zvolilo pro zastupování obce Třebešice v DSO
CHOPOS starostku Hanu Moravcovu a místostarostu Václava
Kheka.
2-21/18 ZO schvaluje RO č. 6/2018.
2-22/18 ZO návrh změny č. 2 územního plánu Třebešice
projednalo a rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu
Třebešice. ZO schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2
územního plánu Třebešice k Městskému úřadu Benešov, odbor
výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 256
01 Benešov a jako zástupce pro zastupování obce Třebešice při
jednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány určuje
starostku Hanu Moravcovu.
2-23/18 ZO možnost vydávání občasníku Obecních listů –
informačního zpravodaje Obecního úřadu Třebešice projednalo
a s vydáním pilotního čísla souhlasí.
Bereme na vědomí
– Oznámení o nuceném přechodu akcií České Spořitelny na
hlavního akcionáře.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TŘEBEŠICE NA ROK 2019 – zkrácená forma
Para.

podsložka

2018 rozpočet

2019

1110 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 200 000,00 220 000,00
1110 Daň z příjmů FO z OSVČ
5 000,00
4 000,00
1110 Daň z příjmů FO z s.r.o.
20 000,00
20 000,00
1120 Daň z příjmů právnických osob
200 000,00 210 000,00
1210 Daň z DPH
450 000,00 480 000,00
1337 Poplatek za komunální odpad
70 000,00
70 000,00
1340 Poplatek ze psů
3 400,00
3 400,00
1360 Správní poplatky
700,00
700,00
1382 Odvod loterie a podob.her bez VHP 4 500,00
5 000,00
1510 Daň z nemovitostí
170 000,00 170 000,00
4110 Neinvestiční transfér
46 200,00
46 200,00
1039 Ostatní záležitosti les.hospodářství
0,00
0,00
3310 Činnosti knihovnické
100,00
100,00
3630 Pohřebnictví
5 480,00
5 000,00
3640 Komunální služby a územní rozvoj
34 000,00
38 000,00
6171 Činnost místní správy
2 700,00
1 500,00
6310 Příjmy úvěr.finanč.operací
12 700,00
900,00
PŘÍJMY CELKEM
1 270 980,00 1 321 000,00
REKAPITULACE

Příjmy celkem: 1 321 000,00
Výdaje celkem: 1 321 000,00
Splátky úvěrů:
0,00

Para.

podsložka

2018 rozpočet

2019

1039 Ostatní záležitosti les. hospodářství 19 000,00
19 000,00
2212 Silnice
111 000,00 105 729,00
2292 Dopravní obslužnost
17 190,00
18 000,00
3113 Základní školy
10 000,00
10 000,00
3314 Činnosti knihovnické
7 820,00
7 820,00
3319 Ostatní záležitosti kultury150 000,00 80 000,00
3322 Zachování a obnova kult. památek 200 000,00
15 000,00
3341 Rozhlas a televize
2 160,00
2 160,00
3399 Záležitosti kultury a církví10 000,00 15 000,00
3631 Veřejné osvětlení
115 000,00 115 000,00
3632 Pohřebnictví
130 000,00 130 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj
49 785,20
38 513,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 120 000,00 120 000,00
3746 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 43 000,00
32 000,00
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 34 000,00
34 000,00
6112 Zastupitelstvo obce
226 548,00 279 504,00
6171 Činnost místní správy
310 637,00 299 124,00
6310 Výdaje z úvěr.finanč. operací
150,00
150,00
VÝDAJE CELKEM
1 556 290,20 1 321 000,00
Návrh rozpočtu projednán zastupitelstvem obce dne 13. 11. 2018.
Plné znění rozpočtu obce na rok 2019 uveřejněno na úřední desce nebo
elektronické úřední desce, současně k nahlédnutí na OÚ Třebešice.

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Třebešice. Zasedání Zastupitelstva obce jsou a vždy byla veřejná.
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OSLAVA VÝROČÍ 660 LET OD PRVNÍ DOCHOVANÉ PÍSEMNÉ ZMÍNKY, 115 LET OD ZALOŽENÍ SDH
TŘEBEŠICE, 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA, SRAZ RODÁKŮ
V sobotu 9. června letošního roku jsme
společně oslavili hned několik, pro naši
obec významných výročí – 660 let od
první dochované písemné zmínky o obci,
115 let od založení SDH Třebešice, 100 let
od vzniku Československa a uskutečnil se
historicky první „sraz rodáků“. Oslava
proběhla v areálu zámku Třebešice.
Po celý den nám počasí více než přálo,

rtuť na teploměru se šplhala bezmála
k 35 °C a proto odpolední bouřka byla
vítaným ochlazením. Všudypřítomné
horko nám ale nezabránilo, abychom si
den společně užili. Součástí oslav byla i
mše a vysvěcení barokní výklenkové
kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému.
U „Jána“ byla před dokončením obnovy
zasazena „LÍPA REPUBLIKY“. Obnova
kapličky podle dochované fotografie z
roku 1957, kterou nám poskytl z
rodinného archivu pana BOHUMIL
BURDA, byla dokončena krátce před
oslavami STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ KAREL
KŘEČEK, Domašín.
Mše u „Jána“ se konala téměř po 50.
letech a kapli vysvětil THDR. MILOSLAV
KNĚZ, farář Římskokatolické farnosti
Divišov. Při zahájení oslav byl položen
věnce k Pomníku padlým a k místu
posledního odpočinku pana Jana
Bandase, prvního starosty dobrovolných
hasičů v Třebešicích.
Celým dnem provázel moderátor a
zpěvák JOSEF DEVÁTÝ, k poslechu hrála
dechová hudba TÝNEČANKA, country
hudba FARMÁŘI, kapela JOSEF IX. &
MINA a s večerem ŠAKALÍ DECH. Svoje
dovednosti předvedly mladší i starší
MAŽORETKY z „LIDUŠKY“ VLAŠIM a
skupina historického šermu ALLGOR nám
svým představením ukázala nejen
šermířské techniky, ale zavedla nás,
dějem svých vystoupení do doby rytířů,
lásky a zrady, loutková pohádka „Zvířátka

a loupežníci“ divadýlka KUBKO – JAKUB KŘIKAVA, upoutala malé i velké diváky. Projet
se kolem obce v kočáře s koňmi jsme mohli díky panu STŘELKOVI z Vlašimi a pohled z
ptačí perspektivy na obec a okolí jsme si užili díky společnosti
ED PLOŠINY s.r.o.,
Divišov, kde plošinu, jako sponzorský dar, vyjednal pan MILAN VONDRÁK. Díky rozsáhlé
soukromé sbírce, kterou představil pan JAN PODROUŽEK, jsme se mohli seznámit
s nářadím, které se dříve běžně užívalo. Pro děti bylo připraveno nejen malování na
obličej, ale i sportovní program, který vymyslely a zajistily paní HANA ŠTAMBERKOVÁ
a RADKA KONDĚLKOVÁ, a samozřejmě nechyběla ani vodní bitva. Sladké odměny
poskytla společnost WRIGLEY CONFECTIONS ČR, KOM. SPOL.
Náš DEN s námi přijeli oslavit i zástupci SDH z DIVIŠOVA, DALOV, DRAHŇOVIC,
ČESKÉHO ŠTERNBERKA, ČECHTIC, VŠECHLAP, KLADRUB a PYŠEL, kteří přivezli a ukázali
techniku historickou i současnou. Velkou pozornost samozřejmě přilákala výstava
veteránů auta a motorek, na kterých k nám dorazili členové KLUBU HISTORICKÝCH
VOZIDEL BENEŠOV. Ukázku práce s koněm, žonglování s diabolem i hořícími loučemi
předvedli TOMÁŠ a ŠIMON, PĚNKAVŮV DVŮR TAKONÍN. Po celý den byla možnost
komentovaných prohlídek části zrekonstruovaných prostor zámku Třebešice, kterých
se ujali sami majitelé. Nechyběly ani historické stánky a samozřejmě občerstvení po
celý den. U grilu se otáčely paní MARIE KHEKOVÁ a DÁŠA NONNEMANNOVÁ, u stánku
se zmrzlinou VENDULA BUDÁKOVÁ, za pípou JAN KHEK, PAVEL NOVOTNÝ a KAREL
JINDRÁK ml., a hladký průběh celého dne jistili naši dobrovolní hasiči.
Dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci této akce. Dále společnosti DZS STRUHAŘOV a.s., společnosti OBNOVA
STŘECH – JIŘÍ STRAKA, s.r.o. a Středočeskému kraji za poskytnuté finanční dary na
realizaci tohoto setkání. Panu JAKUBOVI VELEBILOVI, který zajistil od společnosti
BAKKER, s.r.o. ovoce na občerstvení. Panu JANU DROCÁROVI, který vypracoval a obci
daroval rodokmen vlastníků Třebešic „BECHINIE Z LAŽAN – genealogické souvislosti
šlechtického rodu“. Velké DÍKY patří paní IVANĚ TŮMOVÉ–VELEBILOVÉ, která celý den,
přes hledáček svého fotoaparátu, neúnavně dokumentovala.
U příležitosti „všech“ našich výročí v letošním roce byla obci předána troj stuha k
praporu a vydána brožurka s průřezem historie obce „SEBRANÉ STŘÍPKY HISTORIE
1358–2018“ s pohledy.
OSLAVA VÝROČÍ V ČÍSLECH:
Náklady celkem
Dotace KUSK
Dar OBNOVA STŘECH, s.r.o.
Dar DZS STRUHAŘOV, a.s.

240.959,00 Kč
60.000,00 Kč
10.000,00 Kč
10.000,00 Kč

Celkové náklady z rozpočtu obce

160.959,00 Kč

Vypilo se cca 10 sudů piva a 5 sudů malinovky, litry kávy, snědlo se 10 kg masa a klobás,
50 porcí guláše, koláčů, zmrzliny a melounů nepočítaně.
Pokud máte zájem o
fotografie, jsou k dispozici na
OÚ Třebešice. Postačuje si
přinést nosič (USB flash disk)
a fotografie si můžete odnést
domů. S ohledem na GDPR
budou poskytnuty všeobecné
fotografie a současně takové,
na kterých jste zachyceni
pouze Vy nebo Vaše rodina.
Děkujeme za pochopení.
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DĚTSKÉ ODPOLEDNE – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
První víkend v září proběhlo na dětském hřišti zábavné
odpoledne „nejen“ pro děti.
Skákací hrad byl pod stálým útokem a v obležení řádících dětí, a
nejen těch malých. Děti naplno využily houpačku, skluzavku,
k dispozici měly trampolínu, chytaly
rybičky, a na návštěvu dorazila i
„čarodějnice“, která rozdala diplomy a
sladkosti. Nechyběla ani zmrzlina, které
bylo stále dost.
VODNÍK TOMÁŠ Z PĚNKAVOVA DVORA
přijel s vodnickou pohádkou a na závěr si
malí i velcí opekli buřta nebo si
pochutnali na mase z grilu.
Počasí přálo, odpoledne se vydařilo a
vodník Tomáš měl suchý šos.

VYROZUMĚNÍ
Vážení,
žádáme všechny nájemce hrobových míst, kteří tak ještě neučinili, aby se obrátili na OÚ Třebešice z důvodu sepsání Smlouvy o
nájmu hrobového místa.
Bližší informace rádi poskytneme telefonicky: 731 000 871, e-mailem: trebesice@obectrebesice.cz nebo osobně na OÚ Třebešice
– PO 17–19 h, ST 17–20 h (v jiný termín po předchozí telefonické domluvě).

ZÁMEK TŘEBEŠICE – ocenění
Zámecký areál v Třebešicích vyhrál 3. 10. 2018 první cenu
Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za
záchranu památky.

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás, stejně jako v roce 2015
oslovit, v rámci nového volebního období 2018–2022 a
aktualizace Strategického plánu rozvoje Obce Třebešice,
s krátkým dotazníkem, který je součástí tohoto pilotního čísla.

Cílem dotazníku je zjistit, která témata Vás nejvíce zajímají, a
především společně vybrat přesně ty podněty, nápady a
myšlenky, co by se mělo a mohlo v obci realizovat, a zjistit co
funguje dobře, co špatně. Rádi bychom i zjistili, zda by
Zpravodaj – občasník obecního úřadu byl pro Vás zajímavým a
vítaným zdrojem informací.
Dotazník je zcela ANONYMNÍ a vyplnění nezabere více než 5
minut. Vyplněný dotazník, prosíme, vhoďte do schránky na
Obecním úřadě do 31. prosince 2018. Po zpracování budou
výsledky prezentovány na Veřejné schůzi v lednu 2019.
Děkujeme Vám.

VÁNOČNÍ PEČENÍ
S blížícími se Vánocemi přinášíme na odlehčení i jeden netradiční recept na
vynikající košíčky. Chuť jistě ocení každý.
KOŠÍČKY IZIDOR
Suroviny: 210 g hladké mouky, 70 g cukr moučka, 140 g tuku, 20 g kakaa, 40 g
mletých ořechů, 1 vanilkový cukr, ½ lžičky mleté skořice (kdo nemá rád nemusí)
Náplň: 150 g mletých ořechů, 50 g cukr moučka, 2 lžíce rybízové marmelády,
1 vanilkový cukr, podle chuti rum
Krém: 2 ks vejce, 120 g cukr moučka, 1 vanilkový cukr, 2 lžíce kakaa, 250 g másla,
podle chuti rum
Poleva: 150 g čokoláda na vaření, 75 g Omegy
1. Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme do druhého dne odležet.
Potom plníme do formiček na košíčky o velikosti cca 4 cm a upečeme (teplota 160 °C
– do zlatova).

2. Vychladlé plníme náplní a na náplň
nastříkáme čokoládový krém. Necháme
ztuhnout v lednici a potom namáčíme do
čokoládové polevy.
3. Náplň: Vše smícháme v misce.
4. Krém: Vejce, cukr moučku, vanilkový
cukr a kakao šleháme ve vodní lázni asi 20
minut. Potom necháme vychladnout.
Vyšleháme máslo a zašleháme vychladlou
vaječnou hmotu. Nakonec přidáme rum
podle chuti.
5. Poleva: Rozpustíme ve vodní lázni
čokoládu a tuk.

Třebešický zpravodaj, informační leták Obecního úřadu v Třebešicích, vydává Obecní úřad Třebešice, Třebešice 39, 257 26 Divišov.
IČ: 00473357. Pilotní výtisk. Výtisky jsou distribuovány v obci Třebešice, distribuce zdarma, vychází nepravidelně. Obecní úřad
Třebešice není odpovědný za obsah dodaného textu. Kontakt: 731 000 871, trebesice@obectrebesice.cz.
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