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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
1) Strategický rozvojový dokument obce Třebešice schválilo Zastupitelstvo obce Třebešice v souladu s § 84, odst. 2,
písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 10. listopadu 2016, usnesením č. 3/9/2016.
2) Aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce Třebešice schválilo Zastupitelstvo obce Třebešice v
souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 3. července 2018, usnesením č. 45–
5/2018.
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1. ÚVOD
Strategie rozvoje Obce Třebešice je rozvojovým dokumentem, který vznikl na základě potřeby vytvořit dlouhodobou
vizi rozvoje obce. Dokument však není zpracován jako souhrn představ zastupitelů, ale jeho vznik je spojen s občany
obce, kteří poskytli potřebné informace a podklady, náměty a připomínky. Dokument určuje směry rozvoje obce na
příštích 10 let na základě provedených analýz a na základě výstupů z dotazníkového šetření mezi občany a definuje
hlavní cíle a priority pro rozvoj obce. Dokument je navržen jako otevřený, je možné jej v případě potřeby doplňovat či
měnit.
Forma, kterou je dokument zpracován vychází z metodiky MMR ČR pro tvorbu programů rozvoje obcí a obsahuje 3
základní části:
SITUAČNÍ ANALÝZA – charakterizuje obec včetně její historie, demografie, hospodářství, dopravní obslužnosti atd. Z
těchto údajů vychází část druhá.
SWOT ANALÝZA – analýza silných a slabých stránek (vnitřní prostředí obce), příležitostí a ohrožení (vnější prostředí
obce). Provedení této analýzy přispívá k rozvíjení silných stránek a příležitostí obce a zároveň k eliminaci obecních
slabin a ohrožení. SWOT analýza poskytuje informace pro stanovení strategie rozvoje obce.
STRATEGIE – praktický výstup SRO, tedy strategie rozvoje obce. Zde je stanovena vize, strategické oblasti a konkrétní
projektové záměry spolu s možnostmi jejich financování a odhadovanou finanční náročností.
Strategie rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je
chápán jako klíčový dokument pro řízení rozvoje obce.
1.1. VÝZNAM PROGRAMU ROZVOJE OBCE
-

zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení
problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky;
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb
jednotlivých programů rozvoje obcí, mikroregionů, MAS apod.);
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech – lze jej využít jako
marketingový/informační nástroj (vůči potenciálním obyvatelům, investorům, resp. i návštěvníkům).

Písemná podoba vize, struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění.

2. SITUAČNÍ ANALÝZA – CHARAKTERISTIKA OBCE – sociodemografická analýza
2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI
Obec Třebešice je nepravidelně rozložená obec, uspořádaná kolem kruhové cesty, ležící v mírné kotlině. V úžlabí dvou
svahů nad obcí pramení Třebešický potok, který protéká celou obcí, přes několik rybníků, a vlévá se do Býkovického
potoka.
Obec je vzdálena 5 km od městyse Divišov, 8 km od dálnice D1 (Exit 41 km – Český Šternberk / Divišov), 11 km od
Benešova, 13 km od Vlašimi a 45 km jihovýchodně od Prahy.
Správní území obce se rozkládá na výměře 418 ha na jednom katastrálním území v nadmořské výšce 431 m.n.m. a k 1.
7. 2018 žije v obci 92 obyvatel. Nejvyšší bod je vrch Hůrka (les Čapek) s nadmořskou výškou 501 m.n.m. a na protilehlé
straně údolí kopec Bukovec s nadmořskou výškou 482 m.n.m.
Obec je charakteristická počtem vodních ploch, v katastru se nachází devět přirozených rybníků: Horní sádka, Dolní
sádka, Židák, Horní Roháček, Dolní Roháček, Bandas, Milčák, Utopenec a Moravák, dvě umělé nádrže a dva malé
rybníčky. Dnes již zaniklé „sádky“ se nacházely na úpatí kopce Bukovce, kudy protéká od nepaměti bezejmenný potok.
Obec je výrazná velkým počtem vzrostlých letitých lip a mohutným dubem, jehož stáří se odhaduje na 500–600 let.
Dominantami obce jsou kostel Všech svatých, Pomník padlým v 1. a 2. světové válce, barokní zámek Třebešice a barokní
výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století.

Tabulka č. 1: Základní informace o obci
Název obce
Vznik ÚSC
Kraj
Okres
Obec s pověřeným obecním úřadem
Obec s rozšířenou působností
Katastrální plocha (ha)
Počet bydlících obyvatel k 1.11.2016
Nadmořská výška (m n.m.)
Zeměpisné souřadnice (WGS-84)
První dochovaná písemná zpráva
PSČ

Obrázek č. 2: Mapa katastru obce Třebešice
Třebešice
1. července 1990
Středočeský
Benešov
Benešov
Benešov
418
88
431
14° 49' 55'' E, 49° 46' 31'' N
1 358
257 26

2.2. HISTORIE
Na dnešním území obce existovaly dvě osady, Třebešice a Debrník, a byly založeny podél bezejmenného potoka. Doba
založení kostela v Debrníku je datována přibližně do první třetiny 13. století, je tak možné umístit vznik obou vsí do
doby kolem roku 1200, spíše před tento rok. Třebešice v severnější části, v místech, kde se říká v Ohradách s centrem
šlechtického zboží, a Debrník s centrem kolem kostela v jižnější části. Stejně jako je rozdílné místo založení obou vsí,
tak je rozdílný i původ místních jmen. Jméno Debrník je odvozeno od polohy místa – debrný, tj. potok tekoucí debří –
údolím, nebo lesnatý vrch mající debř. Jméno Třebešic vzniklo z prvotního tvaru Třěběšice = ves lidí Třěběšových
(lidově Třeběšice, v Třeběšicích, do Třeběšic, Třeběšák). Ztrátou jotace se ě změnilo na e a z Třěběšic se staly Třebešice.
Debrník, který splynul se sousedními Třebešicemi, se v písemných pramenech naposledy objevuje v 1. polovině 16.
století.
Dříve farní kostel Debrník, v soupisu kostelů, který kolem roku 1350 dal pořídit první arcibiskup pražský Arnošt
z Pardubic, je uveden kostel Debrník jako farní kostel a patřil do arciděkanství kouřimského a k děkanství
Štěpánovskému, dnes filiální kostel Všech svatých ve vlašimském vikariátu pražské diecéze, stojí na jižní straně obce.
Kostel je vystavěn v románského slohu (kruhová apsida potvrzuje jeho značnou starobylost) a roku 1769 byl barokně
přestavěn. Další přestavba proběhla v roce 1829, kdy byla západním směrem prodloužena loď. V západní části lodě
stojí barokní, podklenutá kruchta. Apsida zaklenutá konchou byla původně osvětlena třemi půlkruhově sklenutými
okny, z nichž osové je zakryté obdélnou sakristií a od severu je narušené boční přístavbou schodiště, vedoucího
k šestiboké vížce, zřízené v roce 1769 nad apsidou. Další přestavba kostela, v pořadí druhá, se uskutečnila v roce 1829.
Jednalo se o prodloužení lodi západním směrem a v témže roce byly pořízeny varhany. Sakristie a předsíň byly
přistaveny v roce 1901. V roce 1787 byla v Třebešicích zřízena tzv. lokalie, která byla v roce 1857 povýšena na farnost
a až do roku 1880 vykonávali duchovní správu emauzští benediktini. Poté se v Třebešicích střídali různí faráři. Jedním
z posledních to byl P. Prokop Holý, který také ještě přímo bydlel na „faře“, v té době umístěné v polovině třebešického
zámku. Zde 21. března 1944 zemřel a pochován je v hřbitovní kapli. P. Prokop Holý poskytl prostředky na stavbu
hřbitovní kaple a třebešické farnosti ji daroval jako „ poděkování za dožití se zlatého kněžství (1890 – 7. 9. 1940)“.
První dochovaná písemná zpráva je z roku 1358, kdy Walkoun, Jan a Jaroslav, bratři z Trzebiessicz (Třebešic), a Vykéř
Bicouicz (Býkovic) uplatnili podací právo ke kostelu v Debrníku. Z toho je zřejmé, že třebešický statek patřil v polovině
14. století třem bratrům, ovšem část vsi patřila i Vykéři. Z dalších zápisů vyplývá, že Vykéř z Býkovic byl sourozencem
výše jmenovaných bratří, neboť 29. dubna 1366 vykonali prezentaci Martina z Podháje na debrnického faráře bratři
Walkoun, Jan zvaný Vchyna a Vykéř z Býkovic. Právě z tohoto zápisu plyne, že Vykéř patřil do rodu pánů z Třebešic.
Další zprávy o osudu bratří se nedochovaly. Jako poslední je možné najít zprávu o Walkounovi, který roku 1377 vedl
spolu s Peškem z Moravčic (nyní Moravsko) při s debrnickým farářem Václavem (na Debrníku působil v letech 1377–
1380 a pak odešel do Líbeznic). Listina z roku 1392 uvádí, že „kněz nazýván Václav Debrnik, daroval faráři Zdislavovi
(na Debrníku působil 1392–1405) knihu církevní, kterou pořídil za 4 kopy grošů pražských“. Další písemné zprávy se
objevují o více než třicet let později. Není jisté, zda Třebešice a Debrník patřily stále stejnému rodu ani zda k potomkům
výše uvedených bratří náleželi i bratři Uhan a Vchyna, kteří na Třebešicích hospodařili. O Uhanovi se dochovala
informace, že 15. května 1410 vystupoval jako jeden z rozhodčích ve sporu Bočka z Poděbrad s Janem ze Zdechovic.
Jeho bratr Vchyna měl za manželku Annu a spolu měli syny Jana a Jaroše. Anna, vdova po Vchynovi z Třebešic, pak
odkázala „2. ledna 1413 své věnné dědictví na Třebešicích (poplužní dvůr a dvory kmetcí), Debrnici a podacím právem
k debrnickému kostelu svým synům Janovi a Jarošovi, poříčskému faráři Václavovi z Ledec, a Uhánovi z Třebešic“. Je

pravděpodobné, že Anna a její synové během následujících pěti let zemřeli, protože ze zápisu víme, že 2. června 1418
už vlastnil celé Třebešice a Debrník Uhan sám. O Uhanovi se ještě dozvídáme vletech 1418–1420, kdy vedl spor se
Slaviborem z Modřejovic. Poslední zmínka o něm je zroku 1426. Po utišení husitských bouří patří Třebešice a Debrník
rytíři Walkounovi z Třebešic (snad syn Uhana a jeho ženy Anny), který v září roku 1448 pomáhal Jiřímu z Poděbrad při
dobývání Prahy. Rod rytířů z Třebešic a na Třebešicích vymřel počátkem padesátých let 15. století.
Třebešice a Debrník propadly králi Jiřímu z Poděbrad a od něj je získává Zdeněk Kostka z Postupic. Ačkoliv se s nároky
na Třebešice o rok později přihlásil Oldřich z Kramolína, byl majetek 27. července 1456 zapsán Zdeňku Kostkovi. Poté
o osudu Třebešic a Debrníku není až do počátku 16. století nic známo. Víme jen, že před rokem 1519 byli majiteli Jan
Sulek z Hrádku a Jan Mracký z Dubé. Od nich právě v roce 1519 „zboží“ získali bratři Václav a Jan Záhorové ze Záhoří.
Před rokem 1534 se o majetek rozdělili a Třebešice, Debrník s kostelem a s dědinami si ponechal Václav, o kterém se
dočteme, že se psal s predikátem „a na Třebešicích“.
Do obnovených zemských desek (původní zemské desky téměř celé shořely při požáru roku 1541) vložil rytíř Václav
Záhora ze Záhoří a na Třebešicích roku 1544 své dědictví „v Třebešicích tvrze, dvoru poplužního s poplužím, vsi celé a

dvorů kmetcích (selských), skrčmou svobodnou, v Debrníku dvou dvorů kmetcích, vše s podacím právem kostelním,
v Březině dvorů kmetcích, v Slotějově pusté dvory kmetcí, s dědinami“ a s dalšími pozemky, které více než 25 let užíval
po Janu Mračském z Dubé a Janu Sulkovi z Hrádku. Ve vsi Březina, kde se nacházely dvůr a cihelna, žilo 26 obyvatel.
Blíže Březiny stála kaple sv. Prokopa, o které se naposledy dovídáme v roce 1788. Nablízku, v místech, kde se říká ve
Stančinách, bývala hájovna a les Slotějov, na jehož místě stávala ves stejného jména, která již ale roku 1544 byla pustá.
Václav roku 1544 kupuje „čeňovické zboží“ od Ludmily z Říčan. Někdy v tomto období rytíři Záhorové již
pravděpodobně užívají novou tvrz, postavenou blíže kostela, kterou nazvali „Třebešice“. Toto jméno se během času
přeneslo i na kostel a jméno Debrník upadlo v zapomnění. „Tvrz Třebešice“ prošla mnohými úpravami do podoby
barokního zámku, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Ze zápisu v tituláři české šlechty z roku 1556 se dozvídáme, že Václav měl dva syny, Adama a Jana. Adam zdědil
Třebešice a své manželce Anně z Lukavce zapsal v roce 1571 věno 1000 kop českých grošů „na tvrzi Třebešicích, na vsi

a dvořích kmetcích s platem, na vsi Moravčicích (Moravsko) celé a dvořích kmentcích s platem, na vsi Litichovicích a
dvořích kmetcích s platem, na vsi Lhotě Kačkově a dvořích kmentcích s platem“. O Adamovi se v roce 1584 dozvídáme,
že se dostal do velmi ostrého sporu se sousedem Smilem Skuhrovským ze Skuhrova a na Novém Domašíně, který Adama
pohnal k zemskému letničnému soudu. Spor vznikl kvůli jakémusi „Michalovi Němcovi příjmím Famfrlík“, který byl
obviněn z toho, že městečko Domašín roku 1583 „na větším díle vypálil a ke zkáze na životech mnoho lidí přivedl “.
Tomuto Michalovi Němcovi Adam umožnil pobývat na svém panství a následně uniknout spravedlnosti. Adam na
žádné Smilovy výzvy o vydání Michala Němce nereagoval, a protože obvinění bylo velmi závažné, Smil požadoval, aby
v případě, že se ani Adam ani jeho poddaní k soudu nedostaví, byla zaplacena pokuta za každou osobu ve výši 500 kop
českých grošů. Bohužel, žádné zprávy, jak spor dopadl, dosud nebyly nalezeny. Další osud Adama není znám a je
pravděpodobné, že v roce 1589 již nežil, protože v tituláři české šlechty z toho roku se jeho jméno již neobjevuje, zato
v něm najdeme jméno jeho bratra Jana, v té době ještě s predikátem „na Čeňovicích“. Majetek po Adamovi zdědil právě
jeho bratr Jan Záhora ze Záhoří. Jan se dožil vysokého věku, a protože neměl dědice, sepsal 15. srpna 1598 poslední vůli,
ve které odkázal veškerý majetek svému příbuznému Janovi nejmladšímu Lukaveckému z Lukavce v Souticích. Velmi
záhy po sepsání závěti zemřel, neboť již 21. září tohoto roku převzal třebešický statek Jan Lukavecký, a protože Jan byl
nedílným společníkem se svými bratry, Petrem, Jindřichem, Matějem a Jiřím, vlastnili Třebešice všichni. Proč se
rozhodli Třebešice prodat, není známo, ale již následujícího roku, v červnu 1599, uzavřeli bratři Lukavečtí
smlouvu s Václavem starším Věžníkem z Věžník a na Věžnících a za 500 kop českých grošů mu prodali „ tvrz

Třebešice s dvorem poplužním, s pivovarem, se zahradami, štěpnicemi, chmelnicí, lukami, dvůr Moravčice (Moravsko)
též s dědinami, lukami při témž dvoře, ves Třebešice celou s podacím kostelním a s krčmou vejsadní, ves Litichovice,
což tu měli též s krčmou vejsadní v též vsi s dědinami a veškeré příslušenství“. Tento starý rytířský a později hraběcí
rod psal se z Věžník podle své tvrze, která stála ve Věžnících u Městečka. V erbu měl rod Věžníků hlavu bílého věžníka
(chrta) se zlatým obojkem k pravé straně obráceného v poli modrém a nad přilbou jako klenot tutéž hlavu věžníkovu.
Po smrti Václava Věžníka († 1603) si synové Markvart a Václav rozdělili dědictví, Markvart obdržel Věžníky a Václav
Třebešice se vším, co k nim patřilo: „Třebešice tvrz, dvůr při též tvrzi, štěpnicemi, sádkami, haltýři, zahradami,

chmelnici s dědinami, lukami,… při též tvrzi pivovar pospuštěný se sladovnou a hvozdem, pánev měděná dobrá tam
zůstává,… mlejn náchlební Klinotovský, jsou v něm dvě kola moučná a pila, a stroupy čtyři, se všemi strouhami a dalším
co k tomu patří,… celá ves 13 statků (poddaných rolníků) a celé kostelní podací právo. V Slověnicích 1 člověk,
v Bílkovicích panský dvůr a 10 statků, v Takoníně 6, v Radošovicích 5, v Litichovicích 8, v Bejkovicích 10 statků a potok

Chotýšku“. V úterý po památce J. Husa 7. července 1620 přikoupil Václav z Věžník ke svému třebešickému panství
statek Chotýšanský od paní Johanky Chobotky z Chýš a Egerberka, vdovy po Vilémovi Chobotském z Ostředka. Tak
propojeny jsou dějiny Třebešic s dějinami Chotýšan.
V době husitské se držitelé třebešického statku i osadníci přidrželi kalicha. V roce 1624 byl odstraněn z kostela kalich
a v témže roce opouští poslední kališnický kazatel zdejší faru na základě dekretu vítěze od Bílé hory Ferdinanda II.
Štýrského. V té době mnoho zdejších osadníků trpělo pro svoji víru a několik jich tajně uprchlo do ciziny. Kostel
třebešický, jako kostel filiální, byl svěřen pod správu děkanům Divišovským.
Po smrti Václava nejstaršího z Věžník zdědil Třebešice jeho syn Odolen z Věžník na Třebešicích. V roce 1633 utekl
Odolen se svou sestrou z Čech do Drážďan, a tehdejší vrchní velitel císařských vojsk Albrecht z Valdštejna nařídil
konfiskaci jeho veškerého majetku. Do Čech se vrátili ihned po Valdštejnově smrti v roce 1634. Již koncem dubna téhož
roku zahájil Odolen jednání o navrácení majetku. Vzdal se vyznání podobojí a přistoupil k římskokatolickému vyznání.
Císař Ferdinand III. jeho prosbám vyhověl a majetek mu byl listem z 19. března 1638 navrácen. Zpět na dědičné
třebešické statky, které vletech 1633–1638 spravoval Sezima z Vrbty, se vrátil téhož roku kolem 21. dubna. Za manželku
měl Annu Alžbětu Kaplířku ze Sulevic a na Třebivlicích. Třebivlický statek v roce 1650 Odolen koupil a odstěhoval se
tam poté, co Třebešice následující rok prodal.
1. červenec 1651 třebešický statek (sídlo, ves s filiálním kostelem, Litichovice a 4 grunty v Býkovicích) kupuje rytíř
Tomáš Sohier z Windmühle, někdy také uváděný jako Sohyr nebo Sohir (1603 – † 9. 1. 1679), nejvyšší lajtnant
Wernierského regimentu kyrysníků a jeho manželka Ottilia Sohierová z Windmühle (1622 – † 17. 1. 1657), dcera Serváce
Engla z Engelflussu a na Mníšku. Oba jsou pochováni ve zdejším starobylém kostele Všech svatých a náhrobky po
stranách oltáře se dochovaly do současnosti. Na straně evangelijní s nápisem: „ Urozená paní Ottilia Sohirová

z Windtmiehle, rozená paní z Engelsflussu a na Třebešicích usnula v Pánu léta 1657 dne 17. Januarii věku svého 35 let,
kteréžto Pán Bůh věčné odpočinutí a slavné vzkříšení rač dáti. Amen “. Na straně epištolní s nápisem: „Urozený a
statečný rytíř pan Tomáš Sohier z Windmühle a na Třebešicích J.M. Císařské slavného Wernierského regimentu
kyrasirův nejvyšší laitnat, usnul v Pánu leta 1679 dne 9. Januarii věku svého 76 let, kterémužto Pán Bůh věčné
odpočinutí a slavné vzkříšení rač dáti. Amen“.
Měli čtyři syny a dceru. Jana Tomáše († 1683), Alexandra († 1674), Arnolda (?), Serváce (?) a Marii Magdalenu († 1726).
Nám jsou známi pouze Jan Tomáš a Marie Magdalena. Jan Tomáš Sohier z Windmühle (1645 – † 6. 4. 1683), který 9.
února 1668 převzal Třebešice a 31. března 1678 přikoupil za 8 000 zlatých rýnských k panství třebešickému zpět
i čeňovický statek, měl za manželku Annu Polyxenu de Gerart († 1700), dceru Václava Marka z Gerartu. Manželství bylo
bezdětné a po smrti Anny Polyxeny zdědil Třebešice a statek čeňovický její příbuzný (snad bratr) Leopold Jakub Marek
Gerard. O Třebešice nestál, a tak je obratem 12. října 1700 prodal za 28 000 zlatých právě Marii Magdaleně, rozené
svobodné paní Sohierové z Windmühle (1657 – † 14. 5. 1726), která se provdala za Františka Leopolda Bechinie z Lažan
a na Rozsochatci (1659–1736). Měli tři syny a pět dcer. Synové Václav Jan Josef (1680–1729) a Ignác Ladislav (1691–1752)
rozdělili rozsochateckou větev dále na dvě linie. Zakladatelem starší větve byl Václav Jan Josef, který nechal přestavět
původní rozsochateckou tvrz na zámek, a Rozsochatec se stal hlavním sídlem této linie až do počátku 20. století.
V současnosti žijí členové této větve v Třešti u Jihlavy a v Německu. Zakladatelem mladší větve byl Ignác Ladislav, pán
na Vilémovicích a Pavlově a s manželkou Marií Františkou hraběnkou Wiežnikovou (1704–1775) měl čtyři syny a dvě
dcery. Marie Venancie (1738–1776) se provdala za Petra Eusebia II. hraběte Radeckého z Radče (1732–1776) a stala se
matkou maršála Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče (1776–1858). Můžeme tedy směle říci, že maršál Josef
Václav Radecký z Radče má předky z Třebešic, neboť Marie Magdalena, rozená Sohierová z Windmühle, byla jeho
prababičkou.
František Bechinie–Lažan a Marie Magdalena prodali 7. května 1704 získané dědičné statky Viktorii Judytě Alžbětě,
provdané i rozené hraběnce z Götzenu za 43 000 zlatých. Ta ještě téhož roku ustanovila svým univerzálním dědicem
svého příbuzného Jana Maxmiliána z Götzenu, kterému po její smrti v roce 1705 připadlo třebešické i čeňovické zboží.
Jan Maxmilián, apelační a tajný rada císaře Karla VI., držel i panství Český Šternberk, které roku 1708 získal jako věno
manželky Anny Amabilie ze Šternberka. Jejich dcera Marie Barbora, provdaná za Františka Antonína z Roggendorfu,
zdědila část panství včetně Třebešic. Protože na majetku vázly velké dluhy, musela část panství, které původně
nepatřilo k rodovému jmění jako Český Šternberk, prodat. Třebešice, Vysokou Lhotu, Nemíž, Libež, Slověnice a
Čeňovice tak 1. června 1752 získává do vlastnictví Emauzské opatství benediktinů z Prahy za 63 200 zlatých. V témže
roce byl ustanoven v Třebešicích farářem P. Columbán David († 1771 a pochován je ve zdejším kostele). Za jeho
působení byla postavena první dřevěná školní budova a prvním učitelem na ní byl od roku 1760 Jan Chlumecký. Druhá
dřevěná školní budova byla postavena v roce 1797 a v roce 1865 byl obecní špýchar upraven na školní budovu o jednom

poschodí. Z jednotřídní na dvoutřídní byla škola proměněna v roce 1876 a jako první řídící učitel zde působil Antonín
Pavlovský. Již za 9 let, tj. v roce 1887, byla škola rozšířena na trojtřídní a v roce 1899 byla přistavěna třída, kabinet,
schodiště a záchody.
Vrátíme-li se v čase do doby mezi léty 1820 až 1831, zjistíme, že součástí třebešického statku byl tehdy zámek s kaplí,
poplužní dvůr s ovčínem, pivovar na 10 a půl sudu piva ročně, lihovar, hospoda a mlýn. V roce 1849 P. František Ignác
Částka, XV. opat Emauzského kláštera, prominul beze všeho platu robotu usedlíkům na Třebešicích.
V dalších letech byl třebešický statek pronajímán (propachtován) různým nájemcům a posledním nájemníkem před
první pozemkovou reformou se stal František Šesták. Na základě zákona č. 215/1919 Sb. byly třebešické nemovitosti
na návrh pozemkového úřadu Praha ze dne 14. prosince 1920 zabrány státem. Na statku proběhla v roce 1924
pozemková reforma a oddělené (přidělené) pozemky s veškerým příslušenstvím včetně zámku, poplužního dvora a
lihovaru byly prodány poškozenému nájemci Františku Šestákovi. Rodina Šestákova v obci žila a hospodařila až do
osudného října roku 1952, kdy byla násilně vystěhována do obce Vidovice u Říčan. „Hospodářské stavby zabaveny,

stroje odňaty a dobytek převeden na JZD, které bylo toho roku 14. září v obci založeno. Následující rok 3. března 1953
byl sveden družstevní dobytek do společné družstevní stáje, celkem 96 ks. Před tímto krokem byly provedeny úpravy
ve stájích bývalého majitele pana Františka Šestáka. Bývalá konírna a řezárna byla rozbourána a upravena z ní část
upravené stáje. Do bývalé kůlny pro lihovar byly probourány a zasazeny dvoje dveře a upravena řezárna pro družstevní
dobytek. Z Býkovic přibylo do JZD 18 ks hovězího dobytka a zůstal tam dobytek po panu Šestákovi “. (Pamětní kniha
obce 1952–1953, Josef Krejčí, ředitel národní školy v Třebešicích). V následujících letech užívalo zámek a přilehlé
budovy JZD.
Žádné viditelné pozůstatky po tvrzi „ Debrnik“ ani „Trziebessiczi“ nezůstaly. V roce 1969 byl proveden terénní
průzkum J. Kabátem s K. Slepičkou, kteří obě tvrze bez úspěchu hledali. Průzkum probíhal přímo vedle kostela, ale tvrz
Debrník se patrně nacházela buď v místech, kde stojí dnes „Boží muka“ směrem na Takonín, nebo jižněji od kostela,
v místech, kde je dnes rybník Dolní Roháček, a tvrz Trziebessiczi se nacházela asi 600 m vzdušnou čarou na
severovýchod od kostela, v místech, kde se dnes říká v Ohradách. Zřejmě jako náhrada za již nevyhovující sídlo byla
pravděpodobně vystavěna nová tvrz, později renesanční. Stavba byla patrová, obdélná a měla malý přístavek
v severovýchodní části. Pozůstatky tvrze se nacházejí v jižní části zámku s bočním křídlem. K zámku přiléhá rozměrný
nepravidelný poplužní dvůr.
Barokní výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého
Dobu stavby kaple je možné datovat do počátku 18. století. Bližší určení bohužel není, o kapli se prozatím nepodařilo
dohledat žádné informace. Podle všeho kapličku zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému postavili zbožní sedláci. V roce
2018 byla kaple obnovena do podoby z roku 1957.
Sbor dobrovolných hasičů Třebešice byl založen čtrnácti členy 14. června roku 1903
Na první valné hromadě byli zvoleni: starosta Jan Bandas, mlynář, velitel František Horák, rolník, jeho náměstek Josef
Strnad, rolník a hostinský, jednatel Karel Linhart, učitel, revizory účtu František Frauenterka a Josef Dvořák, členy
výboru Hynek Volgner, řídící učitel, Josef Končel st., František Polesný, náhradník Václav Nesvorný. Jakou v té době
sbor vlastnil stříkačku, nevíme, ale zakoupil novou stříkačku, která byla posvěcena 19. června 1904, a stará stříkačka
byla prodána v dražbě 8. prosince 1909. V letech 1903–1921 sbor zasahoval u patnácti požárů. Původní hasičská kolna
stála u rybníka Židák před stájemi (na tom místě pak byl postaven chudobinec), nová hasičská kolna byla postavena
v roce 1922 u kostela. Župní hasičský sjezd a cvičení na památku 25. výročí hasičské župy Divišovské se v Třebešicích
konaly 3. června 1923. Jan Bandas, první starosta sboru, zemřel v roce 1926, a tímto rokem vzniká tradice účasti
hasičského sboru na všech pohřbech v obci. Naopak netradiční zimní cvičení s hasičskou stříkačkou bylo 12. prosince
1926. Na schůzi místního sboru dobrovolných hasičů 19. července 1936, za účasti továrníka Ebereta z Prahy, byla
projednána koupě motorové stříkačky za obnos 30 500 Kčs. O deset let později 28. září 1946 bylo zakoupeno osmnáct
pracovních oděvů s čapkami od Václava Cudlína z Divišova. Žádost o nákup nové stříkačky byla podána 14. prosince
1965. Tato první motorová stříkačka, tzv. „EBERETKA“, je plně funkční.
Pomník padlým
„Dávno si přáli občané zdejší, aby obětem světové války byl v obci postaven důstojný pomník, který by potomstvu

hlásal, že z obce Třebešic, Svatého Jana, Býkovic a Moravska (farnosti třebešické) bylo 23 mučedníků, kteří vyhnáni
byli z náručí svých drahých, aby za cizí zájmy prolévali svou krev aneb podlehli následkům válečných útrap. Dne 18.
června 1922 konala se schůze ve školní budově, na níž zvoleno bylo komité pro postavení pomníku. Slavnostní odhalení
Pomníku padlým konalo se 28. září 1922.“ (Pamětní kniha obce, Karel Patka)

V Třebešicích bývala škola (1760–1975), fara, záložna – Spořitelní spolek, divadelní spolek – Čtenářsko ochotnická
jednota, knihovna, koloniál, dvě hospody, pivovar, lihovar a mlýn, který zanikl po roce 1950. Počet obyvatel v katastru
obce (Třebešice a Svatý Jan) v roce 1921 byl 328 obyvatel – v Třebešicích 43 domů s 260 obyvateli a ve Svatém Janu 13
domů s 68 obyvateli.
Po roce 1976 byla obec integrací přičleněna k Divišovu a z Třebešic se staly Třeběšice. K oddělení obce došlo po roce
1989, vznikl zde samostatný Obecní úřad a z Třeběšic byly opět Třebešice
V budově obecního úřadu sídlí SDH Třebešice a místní knihovna. O společenské dění v obci se stará především Obecní
úřad, Sbor dobrovolných hasičů se stará o zimní prořezávky náletové zeleně. Obyvatelé obce mají k dispozici
sportoviště a dětské hřiště, 2x v týdnu zajíždí do obce prodejna pečiva. Do obce zajíždí pravidelnou linkou 2x denně
autobus.
VÝZNAMNÍ RODÁCI
KAREL HROMAS (24. 10. 1868 – 15. 8. 1938), Ing., RTDr., byl český stavební inženýr, odborník na regulaci vodních toků.
Roku 1897 uskutečnil studijní cestu po Německu, Belgii a Francii, financovanou Hlávkovým stipendiem. 16. června 1905
byl v Praze promován na doktora technických věd. Určitou dobu redigoval časopis Technický obzor. Ve 20. letech
pracoval na návrzích vltavských přehrad. Na úmrtním oznámení byl zmiňován jako vrchní stavební rada ředitelství
pro stavbu vodních cest ve výslužbě, úředně oprávněný stavební inženýr a stavitel.
JULIUS HANOUSEK (6. 6. 1885 – 1951), MUDr., prof., ortopéd, věnoval se výzkumu kloubní a kostní TBC, léčbě vad páteře
u dětí a následkům dětské obrny. Od roku 1940 se zabýval léčením vrozených vad, vymknutí kyčlí u dětí. Vynalezl
biomechanický přístroj, který progresivně uspíšil léčbu.
DLUHOŠ FRANTIŠEK JELÍNEK (18. 11. 1897 – 23. 9. 1966), MUDr., otolaryngolog, odborný publicista.
P. JAROSLAV JOSEF FRK (19. 1. 1912 – 18. 5. 1985), po gymnaziálních studiích vstoupil do řádu dominikánů a 28. září
1932 složil v Olomouci řeholní sliby, 4. července 1937 byl v olomoucké katedrále vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan
v Plzni, později jako farář a podpřevor ve Znojmě. V roce 1950 byl internován v Želivě. V roce 1966 se směl vrátit do
duchovní správy jako kaplan v Jemnici a v roce 1968 nastoupil jako farář při řádovém kostele sv. Kříže ve Znojmě.
JOSEF KHEK (28. 2. 1920 – † 1972), český a československý politik a poúnorový bezpartijní poslanec Národního
shromáždění republiky Československé v letech 1954–1960.
VÝZNAMNÍ OBČANÉ
JAN BANDAS, mlynář, první starosta Sboru dobrovolných hasičů.
KAREL PATKA, definitivní řídící učitel v Třebešicích, v letech 1923–1927 kronikář obce.
JOSEF ŠESTÁK (9. 5. 1912 – 21. 8. 1987), za protektorátu, v převlečení a s nasazením vlastního života, varoval obyvatele
obce i okolí před chystanými kontrolami.
FRANTIŠEK PROVAZNÍK (1948), profesionální a umělecký fotograf, reprezentant Československé republiky ve
veslování, držitel bronzové medaile v nepárové čtyřce s kormidelníkem – LOH v Mnichově 1972 a bronzové medaile
z mistrovství Evropy v Moskvě 1973. Držitel čestného titulu Mistr sportu. V roce 1980 emigroval do Velké Británie a
působil jako fotograf v Oxfordu. Inspiroval se dílem J. Sudka, J. Funka a J. Svobody. Věnuje se umělecké fotografii –
zátiší a portrétu, divadelní a reklamní fotografii. Od roku 1990 pobývá střídavě v Oxfordu a v Třebešicích. (citace:
Wikipedia a www.photo–provaznik.cz, zdroj internet)
S úctou si připomínáme všechny, kteří zde žili, kteří pro obec vykonali mnoho dobrého, kteří padli v obou světových
válkách a rodinu Šestákových, která byla z Třebešic v roce 1952 násilně vystěhována.
2.3. SYMBOLY OBCE
Atributy zachycené na znaku a praporu Třebešic spojují připomínku významných majitelů Třebešic.
Rod Věžníků je zastoupen erbovním znamením figury psa věžníka.
Rod Sohierů z Windmühle je připomínán figurou korunky v červeném
poli (viz praporec v pravém klenotu jejich erbu).
Mnišský řád sv. Benedikta z pražského Emauzského kláštera je
prezentován opatskou berlou.
2.4. INFRASTRUKTURA OBCE
Dopravní obslužnost – obec má základní dopravní obslužnost – silnice III/11120, která je v obci ukončena, místní
obslužnou komunikaci a účelové komunikace. Severním směrem se silnice III/11120 napojuje na II/111 Český Šternberk

– Divišov – Struhařov a spojuje obec s Benešovem (cca 14 km), Vlašimí (cca 20 km) a D1 (v místě dálniční křižovatky
Šternov – exit 41). V napojení silnice III/11120 na místní komunikaci a v napojení III/11120 na II/111 jsou zřízeny
autobusové zastávky. S městem s rozšířenou působností Benešov a městysem Divišov je přímé spojení. Dojíždění žáků
a studentů do škol je zajištěno. Obyvatelé využívají především osobní auta. Autobusové spojení využívá zanedbatelné %
obyvatel. Místní i účelové komunikace nejsou v dokonalém technickém stavu. V obci nejsou zbudovány chodníky.
Veřejné osvětlení – je zavedeno po celé obci. Vhodná modernizace sítě.
Vodovod není v obci zaveden – občané využívají individuální zdroje pitné vody.
Kanalizace – obec nemá vybudovaný ucelený systém veřejné kanalizace. Objekty jsou zpravidla vybaveny jímkami,
septiky a individuálními čističkami odpadních vod. Většina rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s
následným vyvážením.
Vybudována je v celé obci kanalizace na povrchovou/dešťovou vodu, která není v dobrém technickém stavu.
Plyn není v obci zaveden.
Vytápění – občané využívají individuální zdroje zásobování teplem, a to především formou spalování tuhých paliv.
Ekologické zdroje vytápění jsou provozovány pouze výjimečně.
Likvidace odpadů – svoz a likvidace komunálního odpadu je realizována prostřednictvím svozové firmy na smluvní
skládku, kde je směsný komunální a velkoobjemový odpad ukládán. Svoz a likvidace BRO odpadu je realizována
prostřednictvím sdruženého odpadového hospodářství DSO CHOPOS. Svoz a likvidace tříděného odpadu je realizován
prostřednictvím svozové firmy. K ukládání komunálních odpadů z domácností občané využívají popelnic. Pro kovový
odpad a BRO odpad jsou v obci k dispozici nádoby na místech k tomu určených. Likvidace drobného elektroodpadu v
obci je řešena formou sběrného místa a následnou likvidací svozovou firmou. Svoz odpadu velkoobjemového a
nebezpečného je zajištěn dvakrát ročně.
Telefon, mobilní operátoři, internet – obec je pokryta signálem dostupných mobilních operátorů. Kvalita signálu není
stabilní a s odlišnou kvalitou v různých částech obce. Obyvatelé mají možnost zřízení internetu.
Stavby – budova školy č.p. 39 – v přízemí je obecní úřad a dále se zde nachází klubovna SDH Třebešice, v prvním patře
se nachází místní knihovna a sál k pořádání kulturních a společenských akcí, který je vybavený i k pořádání
soukromých akcí. Obec tyto prostory pronajímá. V boční části budovy jsou nebytové prostory, dříve využívány pro
obchod (vybavení je majetkem obce). Ačkoliv probíhají postupně drobné opravy, celkový technický stav nemovitosti
není v dobrém stavu. Dále je v obci budova hasičské zbrojnice, kde je absence rozvodu elektrické energie.
V obci se nenachází klasické restaurační zařízení.
Na území obce se nenachází školka, škola ani žádné sociální ani zdravotnické zařízení.
Kulturní památky a památky místního významu – Na území obce se nachází kostel Všech svatých (vlastník
Římskokatolická církev), Pomník padlým za I. a II. světové války, barokní zámek Třebešice (soukromé vlastnictví),
barokní výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. st., Boží muka, křížky.
Tabulka č. 2: Kulturní památky dle NPU
Číslo rejstříku

Památkou od

Sídelní útvar

45320 / 2–199

3. 5. 1958

Třebešice

15915 / 2–200

3. 5. 1958

Třebešice

ap.

Památka
kostel Všech svatých, ohradní zeď (parc. č. 1166/1) –
Římskokatolická církev)

1

zámek Třebešice (soukromý vlastník)
výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého (obec
Třebešice)

Veřejné pohřebiště – obec má ve správě veřejné pohřebiště. Hřbitovní kaple se zázemím, která je součástí ohradní zdi
a je zakomponovaná v obvodovém zdivu, je rozdělena do tří částí. Ve střední části kaple je pochován páter Prokop Holý
(† 1944), který na stavbu (1938–1942) přispěl významnou částkou a kapli obci následně daroval. Dvě boční části jsou
dnes využívány jako zázemí pro hřbitov, který se nachází v těsné blízkosti kostela Všech svatých. Obvodová ohradní
zeď je z části ve vlastnictví obce a druhá část je ve vlastnictví Římskokatolické církve. Obě části zdi jsou v havarijním
stavu a hrozí destrukcí. Kaple vykazuje stejné známky havarijního stavu jako ohradní zeď.
Sportovní vyžití – v obci je k dispozici dětské hřiště a bývalé fotbalové hřiště / sportoviště, které si obec pronajímá od

vlastníka pozemku.
Vodoteč – ve střední části obce jsou dva rybníky ve vlastnictví obce. Rybník pod OÚ je dlouhodobě vypuštěný, zanesený,
hráz v havarijním stavu. Druhý slouží jako požární nádrž, i tento rybník je zanesený, hráz v havarijním stavu. Hráz
tohoto rybníka je současně místní obslužná komunikace.
Obec nemá ubytovací kapacitu a obecní rozhlas není v obci zaveden.
Ostatní – v katastru obce se nachází bývalý dobývací prostor ve vlastnictví obce, tento prostor je v současnosti
ponechaný jako “původní biotop”.
2.5. OBYVATELSTVO
Počet obyvatel v obci Třebešice je sledován dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a to vzhledem ke skutečnosti,
že pro detailnější analýzy složení obyvatel v obci je možné čerpat pouze z tohoto zdroje. Celkový počet obyvatel je ale
sledován také v rámci statistik Ministerstva vnitra (MV ČR) a statistik obce samotné. V datech těchto tří zdrojů tak
mohou být nepřesnosti.
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Graf č. 2: Vývoj salda migrace a přirozeného přírůstku
4

4

4

1

1

1

2014

2015

2016

4

3
2
1
2002

1
0
2003
-1

0
2004
-1

2005

1
2006

2007
-1

1
2008

2009
-1

2010
-1

-2

2011

0
2012

0
2013

2017
-1

-2

-3
-4

-4
Přirozený přírůstek / úbytek

Saldo migrace

Počet obyvatel obce Třebešice, dle oficiálních údajů ČSÚ, je téměř konstantní s mírným nárůstem.
Celkový počet obyvatel obce je sumou přirozeného přírůstku/úbytku a přírůstku/úbytku z důvodu migrace. Ze
sledovaných dat o vývoji počtu obyvatel jednoznačně vyplývá, že do obce se nestěhují v takové míře noví obyvatelé,

kteří by potenciálně mohli následně pozitivně ovlivnit přirozený přírůstek obyvatel obec a obec má dle současného
územního plánu extrémní nadbytek blokovaných nových rozvojových ploch pro další výstavbu. Nárůst obyvatel v
období 2010–2018 je dán dokončenou novou výstavbou v rozvojových plochách, které byly pro novou výstavbu
vyznačeny již před rokem 2010.

Věková struktura obyvatel
Graf č. 3: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin
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Z hlediska věkové struktury hodnotíme vývoj počtu obyvatel ve srovnání dvou skupin obyvatel, a to dětí a mládeže do
15–ti let (v předproduktivním věku) a věkové skupiny nad 65 let (v postproduktivním věku).
Počet dětí do 15 let za sledované období nikdy nepřevyšoval věkovou skupinu 65+. Což má vliv nejen na ekonomickou
situaci (lidé v produktivním období budou v menšině oproti postproduktivní skupině), ale také na požadované služby
v rámci obce, které se budou muset čím dál více přizpůsobovat lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých.
2.6. BYDLENÍ A VYBAVENOST OBCE
V Obci Třebešice je celkem 65 obytných domů, z nichž je pouze 36 užívaných obyvateli s trvalým pobytem v obci, 9
domů je celoročně obývaných obyvateli bez trvalého pobytu v obci, 13 domů je vyžíváno k rekreaci, 4 domy neobývané
a v současnosti je pouze 1 dům ve výstavbě. Ve 12 domech žije pouze jedna osoba, což souvisí se stárnutím obyvatelstva
a vede k paradoxní situaci růstu výstavby domů a úbytku obyvatelstva.
Tab. č. 4: Počet budov – aktuální statistické údaje
Typ údaje
Způsob využití
Počet

Typ údaje

číslo popisné
číslo popisné
číslo popisné
číslo popisné
číslo evidenční

bydlení
rodinný dům
zemědělská stavba
zemědělská usedlost
rodinná rekreace

15
19
1
20
10

bez č. p./č. e.
bez č. p./č. e.
bez č. p./č. e.
rozestavěné
vodní dílo

bez č. p./č. e.
bez č. p./č. e.

garáž
jiná stavba

1
6

celkem BUDOV

Způsob využití

Počet

občanská vybavenost
technická vybavenost
zemědělská stavba

1
1
13
2
1

hráz

90

Historický vývoj počtu obyvatel a domů v obci Třebešice

1970

1980

1991

2001

2011

39

47

48

42

1961

33

41

1950

33

29

1930

85

37

1921

76

42

1910

72

39

1900

95

39

1890

Počet obyvatel [1] 321 276 338 252 256 260 247 159 165 138
Počet domů [2]

1180

1869

Tabulka č. 5: Počet obyvatel a domů dle výsledků sčítání od roku 1869 (přepočet na územní strukturu).

38

31

[1] 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní, 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné, 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj.
hlášené v obci k trvalému pobytu), 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem), 2011
osoby s obvyklým pobytem.
[2] 1869 až 1950 celkový počet domů, 1961 až 1980 počet domů trvale obydlených, 1991 až 2011 celkový počet domů.
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Graf č. 4: Počet obyvatel Obce Třebešice a domů dle výsledků sčítání od roku 1869).
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Graf č. 5: Vývoj počtu dokončených bytů v rodinných domech
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Indikátorem rozvoje menších obcí je počet dokončených bytů či domů a v Obci Třebešice dochází k velmi pozvolnému
opětovnému rozvoji souvisejícím s bytovou výstavbou.
2.7. HOSPODÁŘSTVÍ
V Obci Třebešice bylo k 31. 12. 2017 registrováno 30 podniků, z toho je 22 definováno jako podniky se zjištěnou
aktivitou.
Graf č. 6: Vývoj počtu podniků se zjištěnou aktivitou dle druhu podnikání.
Registrované podniky
Zemědělství, lesnictví, rybářství

Podniky se zjištěnou aktivitou
1

1

Průmysl celkem

6

Stavebnictví

4

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování

2

1

1
3

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Ostatní činnosti

4

1

Profesní, vědecké a technické činnosti

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

4
5

Ubytování, stravování a pohostinství
Činnosti v oblasti nemovitostí

5

3

2

1

1
4

3

Zaměstnanost
V Obci Třebešice dle SLDB 2011 bylo 42 zaměstnaných obyvatel. Pro Obec Třebešice je charakteristická vyjížďka za
prací. To znamená, že obyvatelé vyjíždí za prací mimo svou obec. Nejčastějším dopravním prostředkem byl dle dat
SLDB 2011 automobil.
Tabulka č. 6: Obyvatelé Obce Třebešice podle ekonomické aktivity dle SLDB 2011.
Celkem
muži
Ekonomicky aktivní celkem

ženy

42

22

20

41

22

19

zaměstnanci

30

14

16

zaměstnavatelé

2

1

1

pracující na vlastní účet

8

7

1

pracující důchodci

-

-

-

ženy na mateřské dovolené

-

-

-

1

-

1

39

14

25

nepracující důchodci

20

5

15

žáci, studenti, učni

13

5

8

osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou

4

3

1

zaměstnaní

v tom

z toho podle
postavení v
zaměstnání
ze zaměstnaných
nezaměstnaní

Ekonomicky neaktivní celkem
z toho

2.8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Koeficient ekologické stability (KES) Třebešic je 0,41 %.
Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků.
Lesní půda
Orná půda
Vodní plochy a toky
Nestabilní prvky
Antropogenizované plochy
Trvalý travní porost
Chmelnice
Stabilní prvky
Pastviny
Mokřady
Sady
Vinice
Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně:
KES <= 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být trvale
nahrazovány technologickými zásahy.
0,1 < KES <= 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.
0,3 < KES <= 1,00 území intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů
v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.
1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními
strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů.
KES >= 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou
využívání krajiny člověkem.

STRUKTURA VYUŽÍVÁNÍ PŮDY V KATASTRU OBCE
Pozemky v katastru obce jsou z velké míry využívány v rámci zemědělského využití.
Tabulka č. 7: Struktura využívání půdy v katastru obce – Statistické údaje – stav ke dni: červenec 2018)
Druh
pozemku

Způsob využití

Počet
parcel

Výměra [m2]

zastavěná
plocha

90

47 158 m2

orná půda

385

2 655 821 m2

dobývací prostor

6

9 951 m2

zahrada

60

83 652 m2

Hřbitov – urnový háj

2

1 911 m2

jiná plocha

60

95 674 m2

manipulační plocha

10

8 761 m2

neplodná půda

56

35 325 m2

ovocný sad

1

travní porost

244

lesní pozemek

vodní plocha

2

4 354 m

567 095 m2
2

ostatní plocha

33

516 017 m

nádrž umělá

2

1 944 m2

ostatní komunikace

59

93 462 m2

rybník

8

41 018 m2

silnice

1

8 625 m2

sport a rekreační plocha

2

1 429 m2

2

tok umělý

20

2 629 m

zamokřená plocha

1

385 m2

Celkem KN

1 042

4 175 992 m2

zbořeniště

2

781 m2

Par. KMD

1 042

4 175 992 m2

Graf č. 7: Struktura využívání půdy v katastru obce – Statistické údaje – stav ke dni: červenec 2018)
zastavěná plocha 47 939 m2
vodní plocha 45 976

ostatní plocha 255 138 m2

m2

lesní pozemek 516 017 m2
orná půda
zahrada
ovocný sad

travní porost 567 095 m2

travní porost
orná půda 2 655 821 m2

lesní pozemek
vodní plocha

ovocný sad 4 354 m2

zastavěná plocha
ostatní plocha

zahrada 83 652 m2

Na většině zemědělské a orné půdy v katastru obce hospodaří DZS Struhařov, a.s. Pozemky, na kterých DZS hospodaří,
jsou z části v majetku obce, která je dlouhodobě pronajímá. Lesní půda je většinou v majetku Benediktinského opatství
Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, na 2,1 ha se rozprostírá lesní porost obhospodařovaný obcí. Každoročně je
odborným lesním hospodářem zpracován aktuální hospodářský plán, na jehož základě je rozplánován postup činností.
2.9. DOPRAVA
Obec Třebešice leží mimo hlavní dopravní tah Divišov – Benešov, takže intenzita dopravy je relativně nízká. Největší
podíl zastupují vozidla obyvatel obce a zemědělské stroje. Zvýšený průjezd je zaznamenám v okolí zámku Třebešice
v době adventu a při soukromých akcích. Obec Třebešice je svou polohou i terénem vhodnou obcí pro cykloturistiku.
2.10. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
Obec leží v mírné kotlině obklopena lesy. Nejvyšší bod je vrch Hůrka (les Čapek – U Skály) s nadmořskou výškou
501 m.n.m. a na protilehlé straně údolí kopec Bukovec s nadmořskou výškou 482 m.n.m. z kterého je nádherný výhled
do širokého okolí. V kostele Všech svatých jsou umístěny původní náhrobky vlastníků panství (rytíř Tomáš Sohier
z Windmühle 1603 – † 9. 1. 1679 a jeho manželka Ottilia, dcera Serváce Engla z Engelflussu a na Mníšku 1622 – † 17. 1.
1657 – oba jsou zde i pochováni). Náhrobky je možné vidět po předchozí domluvě. Zámek Třebešice, v soukromém

vlastnictví, je situován při severním okraji obce. Zámek i areál zámku prochází rekonstrukcí a veřejnosti není jako
celek přístupný, stejně jako přilehlý park. V období Adventu probíhá v zrekonstruovaných prostorách klasicistní
konírny výstava Betlémů a v letním období autorské čtení. Po zbytek roku je zámek Třebešice převážně využíván
k soukromým účelům. Nedaleko obce se nachází rozhledna Špulka s naučnou stezkou – symbol mikroregionu CHOPOS,
která svým tvarem připomíná starou krejčovskou špulku nití. Celý projekt Rozhledna Špulka s naučnou stezkou vznikl
ve spolupráci 21 obcí a mnoha partnerů na vrchu Březák u nedaleké obce Lbosín. Za příznivého počasí je ze Špulky
vidět až na Sněžku.
Značené cyklotrasy vedou v okolí obce. Samotnou obcí žádná cyklotrasa neprochází, přesto je terén kolem obce pro
cyklisty velmi příznivý a mnozí toho využívají.
Dostupná jsou zajímavá místa v okolí např. hrad Český Šternberk a Naučná stezka rytíře Kryštofa Jana Šice z Divišova
až k hradu Český Šternberk, zámek Konopiště a park, zámek Jemniště, zámek Vlašim – Podblanické muzeum a park,
Pěnkavův dvůr Takonín, Para ZOO Vlašim, Pecínov, Malý a Velký Blaník, soukromá palírna a pivovar v Kácově, klášter
Sázava, Posázavský pacifik, Chvojen.
Problematické je v letních měsících využití koupaliště, kdy nejbližší se nachází v Benešově, Vlašimi (v Divišově
plánováno).
2.11. NÁVŠTĚVNÍCI OBCE
V obci není mnoho příležitostí k tomu, abychom mohli hovořit o turistickém ruchu. Turisté nebo cykloturisté obcí
pouze projíždějí. Výhodná poloha obce, blízkost rozhledny Špulky a naučné stezky, dává příležitost k napojení se na
tuto naučnou stezku.
2.12. KRIMINALITA
Obec Třebešice patří pod obvodní oddělení Vlašim Policie ČR. Z dlouhodobého hlediska lze region považovat za velmi
bezpečný, neboť závažné trestné činy, jako jsou vraždy a fyzické útoky nejsou v obci evidovány. Ostatní trestné činy
jako loupeže, vloupání, krádeže či distribuce drog byly zaznamenány v minimální míře.
2.13. SPRÁVA OBCE
Obec Třebešice vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném
znění ke dni 1. července 1990. Dle § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obec Třebešice je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce.
Nejvyšším orgánem v oblasti samostatného působení je Zastupitelstvo obce Třebešice, které je tvořeno 7 členy (ve
volebním období 2014–2018 je od roku 2016 ZO tvořeno 6 členy). Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních
volbách na čtyřleté období. Zastupitelstvo zřizuje dva výbory: finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva obce
Třebešice.
Organizace zřízené obcí:
– Místní knihovna Třebešice
– SDH Třebešice
ROZPOČET OBCE
Rozpočet Třebešic se ve sledovaném období 2010–2017 pohyboval v rozmezí 867 tisíc až 2,2 milionů korun. Vývoj
rozpočtu byl v letech 2010 a 2011 nerovnoměrný a vykazoval ztrátu. Od roku 2012 dochází ke stabilizaci a rozpočet
začíná vykazovat zisk. Ve sledovaném období nedocházelo k výrazným výdajům spojeným s realizací investic v obci.
Tabulka č. 9: Rozpočtové příjmy a výdaje obce v letech 2010–2017 (skutečnost).
2010
příjmy
výdaje

2 209 635,17
2 244 940,90

2011
866 804,26
1 050 881,59

2012
1 052 043,94
923 754,30

2013
1 008 744,06
862 987,65

2014
1 148 444,94
946 429,38

2015
1 199 519,77
551 543,82

2016

2017

1 451 473,37

1 699 135,00

910 748,63

961 752,90

Graf č. 8: Vývoj rozpočtových příjmů a výdajů obce v letech 2010–2017
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ČLENSTVÍ OBCE V ORGANIZACÍCH
-

DSO CHOPOS

-

MAS Posázaví o.p.s.

-

DSO BENE-BUS

INFORMOVANOST OBČANŮ OBCE
Zastupitelstvo obecní a Obecní úřad používá k informování obyvatel několik forem, a to:
-

úřední desku, informace do schránky, webové stránky obce,

-

dostupné emailové adresy občanů, dostupné mobilní kontakty, facebookové účty (v souladu s GDPR)

-

veřejná zasedání Zastupitelstva obce, setkání s obyvateli obce

ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE DO SCHRÁNKY
Úřední deska je umístěna před obecním úřadem. Z hlediska zlepšení informovanosti občanů je využívána tzv.
informace do schránky, kdy jsou obyvatelé o konání akcí informováni letáčkem.
WEBOVÉ STRÁNKY
Úroveň webových stránek je považována za dostačující, jak z hlediska grafického, tak informačního.
OBECNÍ ZPRAVODAJ
Obec nemá zpravodaj, o vydávání „informačního občasníku OÚ“ se uvažuje.
SETKÁVÁNÍ OBČANŮ A ZASTUPITELŮ OBCE
Z připomínek občanů je zřejmá poptávka obyvatel o pravidelná setkávání. V současné době je k setkávání Zastupitelů
obce s občany využíván sál a zasedací místnost v budově obecního úřadu. Technický stav nemovitosti není v dobrém
stavu. Občanům na chodu obce záleží a očekávají její rozvoj se zachováním venkovského a klidného rázu, přesto není
většina ochotna se jakýmkoliv způsobem do dění zapojit a podílet se na rozvoji obce. Na druhé straně ale očekávají
zkvalitňování a rozvoj komunitního života v obci.
KOMUNITNÍ ŽIVOT OBCE
V Obci Třebešice působí: Sbor dobrovolných hasičů a TJ Třebešice.

Akce pořádané na podporu komunitního života v obci (pravidelné i občasné):
Babinec
Výroční schůze SDH Třebešice
R. 2008–650 let obce od první dochované
Pouťové setkání

spojené, po zakončení, s hudbou

Posvícenské setkání

R. 2016 – Výstava hub a fotografií –

písemné zmínky a svěcení praporu obce +
105 let od založení SDH Třebešice

pan Martin Růžek

R. 2013–110 let od založení SDH Třebešice + 655

Dětské odpoledne – loučení s
prázdninami

let obce od první dochované písemné zmínky

Adventní koncerty v místním kostele
Všech svatých

písemné zmínky + 115 let od založení
SDH Třebešice + Setkání rodáků + 100 let
samostatné Československé republiky

MDŽ
Silvestrovské setkání
Pálení čarodějnic
Sousedské grilování
Rozsvěcení vánočního stromku

R. 2018–660 let obce od první dochované

2.14. SOUSEDNÍ MALÉ OBCE
Obec Třebešice leží v sousedství několika dalších menších obcí – Litichovice, osada Moravsko, která je částí obce
Bílkovice, Býkovice a Svatý Jan které jsou částí obce Struhařov a Lbosín který je částí městyse Divišov. V určitých
oblastech je tedy nutné předpokládat součinnost, a to zejména v oblasti veřejných komunikací, turistického ruchu,
dopravní obslužnosti apod.

3. SWOT ANALÝZA
3.1. VÝCHOZÍ SITUACE PRO ANALÝZU
Hlavní klady a zápory obce, které mají na život v obci vliv, byly stanoveny nejvíce na základě dotazníkového šetření.
Zároveň byly definovány příležitosti pro rozvoj obce a hrozby, které by mohly při realizaci plánů nastat.
SWOT analýza posloužila k definování hlavních oblastí, na které by se obec měla v blízké době, ale i v delším horizontu,
soustředit.
Většinovou podporu mají tyto oblasti:
-

Oprava barokní výklenkové kaple sv. Jana
Nepomuckého – realizováno 2018
Oprava hřbitovní zdi a kaple – Pasport kaple 2017

-

Oprava komunikací a aktualizace Pasportu
komunikací

-

Zavedení zpomalovacích pásů

Údržba zeleně v obci nejen ze strany obecního
úřadu ale i vlastníků pozemků

-

Zajištění více linek autobusové dopravy

-

Revitalizace rybníků

-

(nevyužívané)
Více akcí (jakého typu?)

-

Vybudování kanalizace

-

Cyklostezka

-

Oprava a údržba sakrálních památek

-

-

Čekárna autobus / odpočívadlo

Vybudování/napojení na naučnou stezku (rozhledna
Špulka)

-

Zabezpečení obchodu pro další období

-

Ukazatele na rozhlednu Špulku

-

Oprava budovy obecního úřadu

-

Více prvků dětské hřiště

-

Graf č. 9: Přehled většinové podpory oblastí dle dotazníkového šetření.
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Stanovení hlavních silných a slabých stránek, stanovení hlavních příležitostí a hrozeb vychází z již zmiňovaného
dotazníkového šetření, dostupných statistických údajů a je výchozím podkladem pro stanovení Strategického plánu
rozvoje obce Třebešice a stanovení priorit při získávání finančních prostředků.

3.2. DEFINOVÁNÍ SWOT ANALÝZY
SILNÉ STRÁNKY
Poloha obce – dostupnost z Prahy
Obec není zadlužena
Příjemné okolí – příroda
SDH Třebešice
Blízká rozhledna Špulka a naučná stezka
Památky v obci a zámek Třebešice
Vodní plochy
Obyvatelé, kterým záleží na dobrých podmínkách
k životu v obci
Místní knihovna
Společenské a kulturní akce
Členství v DSO CHOPOS

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek financí
Stárnutí obyvatel
Absence kanalizace a ČOV
Nepřipravené projekty
Hřbitovní zeď v havarijním stavu
Budova obecního úřadu ve špatném stavu
Místní komunikace ve špatném stavu
Zastaralé VO
Nedořešené Pasporty
Neochota spolupracovat ze strany obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Motivovat obyvatele, podnikatele a spolky pro
udržitelný rozvoj obce
Vybudovat kanalizaci a ČOV
Cyklostezka
Napojení na naučnou stezku (rozhledna Špulka)
Opravit budovu OÚ včetně nebytových prostor
Obnova původních účelových cest
Využít finanční zdroje z krajského, státního
rozpočtu, dotace EU

HROZBY
Nízký počet obyvatel v obci v produktivním věku a
dětí
Nedostatek vody – sucho
Nedostatek finančních zdrojů
Změny v dotační politice kraje, státu, EU
Nezájem majitelů pozemků o jejich údržbu
Nedostatek odborníků v realizační fázi projektů
Nepřipravenost projektů

4. STRATEGIE
4.1. FORMA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU
Tvorba dokumentu probíhala formou komunitního plánování, tzv. komunitním způsobem – aktivním podílením se
veřejnosti na tvorbě dokumentu, např. formou dotazníku. Zapojení obyvatel obce proběhlo prostřednictvím dotazníku
"Komunitní plánování strategie rozvoje Obce Třebešice".
Zainteresování veřejnosti při tvorbě dokumentu napomáhá vytvářet dobrou a funkční spolupráci mezi představiteli
obce a jejími dalšími obyvateli a zároveň mezi obyvateli obce navzájem.
Strategický rozvojový plán je pak komunitní dohodou – společnou formulací problémů z pohledu veřejnosti a dohodou
nad způsoby jejich řešení, dohodou o prioritách v oblasti rozvoje obce.
Jedná se o dokument, který vzniká procesem „plánování odspodu“, na jeho přípravě a pravidelné aktualizaci
spolupracují obyvatelé Obce Třebešice. V případě komunitní strategie se tak nejedná pouze o sběr názorů veřejnosti,
občanů obce, ale zároveň o vytváření atmosféry důvěry v to, že názory občanů/široké veřejnosti jsou při rozvoji obce
a financování místních aktivit zohledňovány.
Důležitým znakem komunitního plánování je partnerství – nejedná se tedy o „ukládání úkolů obecnímu úřadu ze strany
občanů obce“, ale naopak o partnerský postup všech místních subjektů k řešení veřejností vytyčených úkolů.
4.2. ZHODNOCENÍ OBDOBÍ „STRATEGIE OBCE TŘEBEŠICE 2013–2016“
RSPO byl formulován dvěma směry:
- řešení katastrálního území obce s vyznačením veškerých plánovaných stavebních a hospodářských aktivit obce a
soukromých podniků a firem;

-

zjednodušená dokumentace úprav, obnovy adaptací a rekonstrukcí event. navrhovaných staveb jednotlivých akcí
Rozvojového strategického dokumentu.

Tab. č.10: Zhodnocení období 2013–2018.
PRIORITA:

NÁZEV:

POPIS:

HODNOCENÍ:

1. OBJEKTY PAMÁTKOVĚ HODNOTNÉ
1.1. Oprava hřbitovní zdi a
hřbitovní kaple

1.2. Sadové úpravy kolem
Pomníku padlých I. a II.
Světové války

1.3. Rekonstrukce bývalé
konírny v areálu Zámku
Třebešice – víceúčelový
prostor pro volnočasové
aktivity (výstavy, sport,
společenské akce) –
soukromý objekt

Předmětem projektu je oprava ohradní hřbitovní zdi, a hřbitovní kaple, která
je součástí ohradní hřbitovní zdi a je zakomponovaná v obvodovém zdivu.
Alarmující stav se obec pokouší řešit již několik let. Hlavním cílem projektu je
ochrana zdraví, bezpečnosti a majetku druhé osoby a zachování důstojnosti
pietního místa z úcty k předkům. Rozpadající se hřbitovní ohradní zeď a
hřbitovní kaple přiléhá k opravenému kostelu Všech svatých, který je (spolu s
částí hřbitovní ohradní zdi okolo kostela) kulturní nemovitou památkou (Číslo
rejstříku ÚSKP: 45320/2-199). Kostel je postaven v románském slohu a první
dochovaný zápis o kostelu pochází z období kolem roku 1350. Hřbitov a kostel
Všech svatých je jednou z hlavních dominant obce.
Sadovnická úprava je navržena ve dvou variantách možné výsadby. Bude zde
kladen důraz na rostliny snášející místní klima a nenáročné na půdní
podmínky, ale i nenáročné na údržbu během následné péče tak, aby lokalita
plnila funkci okrasnou ale i funkci pietní. V průběhu sadových úprav lze
předpokládat i renovaci pomníku.
Objekt bývalé klasicistní konírny je kulturní památkou, která je v současnosti
v havarijním stavu. Je plánována její celková obnova. Prostory budou využity
pro veřejně prospěšnou činnost – sport, kulturu, společenské akce. Dojde
k záchraně významné kulturní památky, která najde nové smysluplné využití.
Kulturní památka klasicistní konírny, která je součástí zámeckého areálu, je
spolu se Zámkem a kostelem jednou z významných dominant obce Třebešice.
Prostory budou sloužit pro sport a výstavy. Každoročně se zde bude konat
obecní přebor ve stolním tenisu. V obnovené konírně bude expozice mapující
obnovu památky. Bude zde též prostor prezentaci děl (fotografie atd.) občanů
obce. (podklad převzat z SRPO 2013)

Realizovaná
výsadba

Vlastník obnovu
realizoval.
Odchýlení od

původního
záměru.

2. VEŘEJNÉ PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
2.1. Zřízení autobusové
zastávky v obci –
odpočívadlo

Zajistit cestujícím a návštěvníkům odpočinkovou zónu. Stavba by měla být
vhodně zakomponovaná do terénu co se týče materiálu i vzhledu, aby sloužila
a nenarušovala celkový ráz v blízkosti památkově chráněných objektů.

2.2. Zřízení klidové zóny a
vybudování dětského hřiště

Schází prostor pro vyžití dětí, i když obec má mnoho prostorů ideálních
k tomuto využití, mohlo by dojít k odlivu mladých lidí – bude jim scházet
prostor k vyžití dětí a naopak, budou mít strach, že si jejich děti budou hrát na
jiných nebezpečných místech, když nemají své vlastní místo pro hru. Problém
odlivu mladých lidí řeší v současné době mnoho obcí nejen ve Středočeském
kraji, ale naše obec chce této situaci všemi možnými prostředky zabránit a
poukázat na klidný a zdraví život u nás.

Realizováno
2012 – dotace

3. DROBNÁ LIDOVÁ A SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA

3.1. Oprava barokní
výklenkové kaple sv. Jana
Nepomuckého

Barokní výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází na příjezdu do
obce. Celkový stav kaple je nevyhovující. Kaple je zapsána jako kulturní
nemovitá památka (Číslo rejstříku ÚSKP: 15915 / 2–200). Vnitřní a vnější
omítky jsou nesoudržné, poškozená střešní krytina. Okno zakrývající niku je
nutné repasovat. Celková údržba okolí kaple.

4. KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PLOCHY
4.1. Rekonstrukce místní
komunikace 1132/1, 1126,
1133/1, 1145/1

Místní komunikace uvedených parcelních čísel jsou částečně asfaltové,
vyspravované asfaltovým recyklátem. Místně jsou komunikace dostatečně
nezpevněné a vlivem zátěže těžkou technikou se na nich tvoří výtluky. Okolo
komunikace se nachází původní venkovská rodinná zástavba, vznikají nové
rodinné domky. Komunikace slouží místním občanům a také blízkému DZS,
které se v zimě stará o jejich údržbu a během roku k přibližování k okolním
polnostem, jež DZS obhospodařuje. Komunikace opravit – zpevnit v nejvíce
namáhaných místech, provést položení nového povrchu, v místě výpusti
požární nádrže provést položení nové přepadové trubky a zamezit tím
podemletí komunikace a jejímu následnému propadávání. Dle schváleného ÚP

Obnova
realizována
2018 – vlastní
zdroj.

4.2. Opravy příkopů a
kanalizačních trubek v obci

provést přípravu na nově zřizované komunikace pro možnost rozšíření obce.
Příkopy v obci sloužící k odvodu dešťové vody z komunikací. Potrubí již místy
není plně funkční (umístění u vjezdů na soukromé pozemky rodinných domů),
místy zdeformované, místy zarostlé travou a ucpané splavenou zeminou, takže
neplní svůj účel. Příkopy jsou převážně zatravněné, krajnice vozovky
v některých místech nezpevněné, takže při vyhýbání širších aut nebo
zemědělské techniky dochází k vynášení bláta a travnatých drnů na vozovku.
Opravit příkopy v obci podél obecních komunikací, vyměnit přechodové
trubky pod vjezdy na soukromé pozemky, případně je vyčistit od naplavené
zeminy. Zpevnit krajnice místních obecních komunikací, případně
v nejexponovanějších místech osadit obrubníky, aby nedocházelo k nájezdu do
zatravněné plochy a znečišťování vozovky. Případně místo obrubníků řešit
osázením těchto míst keři.

5. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ
5.1. Revitalizace rybníku
Horní Roháček a požární
nádrže Dolní Roháček

5.2. Komplexní úprava
zeleně v obci a okolí

Téměř ve středu obce se nachází původní obecní rybník, který postupem času
přestal plnit funkci průtočné vodní plochy. Napájel další rybník, ve spodní části
obce, ze kterého vznikla požární nádrž. Při obnově kaskády vodních ploch v
sedmdesátých letech minulého století, byly do hráze horního rybníka
umístěny betonové roury odvádějící vodu mimo. Nyní se tento rybník plní
pouze z dešťových srážek a vodou pramenící na blízkých soukromých
pozemcích, odkud je drenáží odváděna. Projektová dokumentace na
revitalizaci vodní plochy „Horní Roháček“ z roku 2000 je dostačující. Obě vodní
plochy, Horní i Dolní Roháček jsou v celé ploše zaneseny sedimentem. Záměr –
zachování stávajících hranic vodní plochy, zachování, případně rozdělení
přítoku, kdy část vody bude odváděna stávajícím zatrubněním v hrázi rybníka
a část bude odvádět do rybníka. Zpevnit hráz, vykácet náletové dřeviny a
otevřít pohled na vodní plochu směrem od dětského hřiště. Opravit čep a
stavidlo. Likvidace sedimentu. Projektová dokumentace pro revitalizaci
požární nádrže „Dolního Roháčku“ není nutná – bude postačovat vypustit,
vybagrovat, upravit a zpevnit okolní břehy. Zpevnit hráz, vyměnit přepadovou
rouru a řádně zhutnit její krytí, s ohledem k zatíží komunikace. Vykácet
náletové křoviny.
Cíl: údržba stávajících vzrostlých letitých stromů, prořezávky náletový křovin.
V sedmdesátých letech bylo vykáceno několik alejí vedoucích všemi směry
z obce do polí a k lesu v rámci scelování polností kolem obce, někde museli již
vzrostlé stromy ustoupit rodinné výstavbě, někde vzrostlé stromy ohrožují
majetek a zdraví občanů – zpracovat studii a projekt na znovuvytvoření
původních alejí (dle schváleného územního plánu); mobiliář. Navrácení
původní flóry a fauny.

Průběžně
realizováno.
Nutné
přehodnocení
celkové
koncepce.

6. VEŘEJNÉ BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
6.1. Rekonstrukce budovy
Obecního úřadu

Budova Obecního úřadu byla v roce 1865 přebudována z obecního špýcharu na
školní budovu a do roku 1975 fungovala jako škola. Po jejím uzavření se
v prvním patře nacházela obecní knihovna a v přízemí byt řídícího učitele. Po
roce 1989 zde bylo vybudováno zázemí pro Obecní úřad a klubovna místního
SDH. Dalšími stavebními úpravami vznikla prodejna, která od r. 2018 není v
provozu. V roce 2009 byla knihovna přesunuta do nového prostoru v prvním
patře a probourána zeď mezi oběma třídami, čímž vznikl prostor pro sál, ve
kterém se pořádají taneční zábavy a kulturní akce. Cíl: Vzhledem ke stáří
budovy a pouze havarijním opravám, je nutné vytvořit koncepční řešení pro
celkovou rekonstrukci budovy.

Drobná
rekonstrukce
vnitřních
prostor OÚ
2015, 2018.

4.3. VIZE
Vize dává základní představu o budoucnosti obce. Zohledňuje ideální cíle, ke kterým by měly směřovat plánované
projekty, úsilí a finanční prostředky.
Třebešice jsou obcí, jejímž cílem je ve zdravém, příjemném a klidném prostředí umožnit lidem spokojený život.
I nadále si zachovávat ráz venkovského sídla s dostatečnou nabídkou volnočasových aktivit pro všechny věkové
kategorie.

K zajištění těchto cílů budou využívány zrekonstruované místní stavby, jako je hasičská zbrojnice, budova obecního
úřadu se sálem a venkovním posezením, místní sakrální stavby včetně zámku Třebešice, hřiště a další. V obci bude
funkční kanalizace a ČOV, opraveny komunikace, uvedeny do původního stavu oba rybníky a dobré pokrytí
telekomunikačními sítěmi. Obyvatelé, místní podnikatelé a spolky jsou aktivní součástí obce a podílejí se na jejím životě
v souladu s principy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
4.4. STANOVENÍ PRIORIT
Priority chápe Zastupitelstvo obce jako významově časové nebo věcné přednosti jistých úkolů a činností před
ostatními. Součástí strategického dokumentu obce je stanovení základních priorit, které se průběžně rozpracovávají
do dílčích specifických cílů. Priority jsou v souladu se Strategickým plánem Středočeského kraje a jsou stanoveny v
těchto oblastech:
A. Udržitelný rozvoj obce
B. Občanská společnost
C. Zdravé životní prostředí
Tabulka č. 11: Stanovení priorit SRPO 2016–2026.
PRIORITY ROZPRACOVANÉ DO SPECIFICKÝCH CÍLŮ
A
B
Udržitelný rozvoj obce
1

péče o kulturní a historické
dědictví obce

2

kanalizace

3
4
5

revitalizace rybníků „Horní
Roháček“ a „Dolní Roháček“
péče a údržba komunikací a
inženýrských sítí
rozvoj občanské vybavenosti –
využití stávajících budov

Občanská společnost
vytváření podmínek pro
zapojování občanů do
rozhodovacích procesů v obci
zapojování občanů do aktivit v obci
zkvalitňování veřejné správy

C

Zdravé životné prostředí
snižování škodlivých vlivů na
životní prostředí
péče o krajinu a šetrné využívání
krajinného a přírodního potenciálu
posilování ekologického povědomí
obyvatel

4.5. DEFINOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ
Ve věcné a časové rovině jsou definovány specifické cíle a vedou ke konkrétnímu zajištění rozvoje obce Třebešice.
Z časového hlediska jsou cíle definovány na období 2016–2026.
Finanční náklady budou specifikovány v rámci jednotlivých projektů. Tato část strategického dokumentu vytváří
podmínky pro operativní řízení obce Třebešice a se zaměřením hledání zdrojů k naplňování stanovených cílů.
4.5.1. SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITY „A“ - UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE
A1 Péče o kulturní a historické dědictví obce
- bezodkladná obnova barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého [realizováno červen 2018]
- Pasport kaple se zázemím pro hřbitov [realizováno prosinec 2016]
- bezodkladná oprava hřbitovní zdi (spolupráce s Římskokatolickou církví) a oprava hřbitovní kaple, výměna
kovaných vstupních vrat na hřbitov, údržba hřbitova [předpokládaná realizace 2018–2019, předpokládaná
cena rekonstrukce cca 2.000.000 Kč včetně DPH]
- dořešení majetkoprávních záležitostí pod kulturním dědictvím obce (Boží muka, křížky v k.ú. obce)
[předpokládaná realizace 2019–2020]
- oprava a údržba kulturního dědictví obce (Boží muka, křížky v k.ú. obce)
- oprava Pomníku obětem I. a II. světové války, úprava okolí [předpokládaná realizace do 2022]
- spolupracovat s Římskokatolickou církví při zajišťování prostředků na opravu kostela Všech svatých a varhan
A2 Kanalizace
- revitalizace kanalizace na povrchovou/dešťovou vodu
- zvážit vybudování kanalizace a ČOV včetně projektové dokumentace, případně vyhledání jiného adekvátního
řešení, aby se zabránilo do budoucna přepouštění jímek do veřejné kanalizace na povrchovou/dešťovou vodu

A3 Revitalizace rybníků – „Horní Roháček“ a „Dolní Roháček“
-

přepracování projektové dokumentace na revitalizaci „Horního Roháčku“

-

případná projektová dokumentace k revitalizaci „Dolního Roháčku“

-

rekonstrukce revitalizace „Horního Roháčku“ i „Dolního Roháčku“ [předpokládaná realizace 2019–2021,
předpokládaná cena revitalizace cca 5.000.000 Kč včetně DPH]

-

celková úprava okolí obou rybníků

-

upravit hnízdiště pro labutě a jiné vodní ptactvo.

A4 Péče a údržba komunikací a inženýrských sítí
- dořešit Pasport komunikací [předpokládaná realizace do 2019]
- oprava místních komunikací a účelových komunikací v celém katastru obce [částečně řešeno 2016, 2018]
- obnovení vybraných účelových komunikací
- odpočívací zóny pro cyklisty [předpokládaná cena 50.000 Kč včetně DPH]
- dořešit Paspart veřejného osvětlení [realizováno 2017–2018]
- vybudování osvětlení do neosvětlené části existující zástavby [realizace 2019, předpokládaná cena 50.000 Kč
včetně DPH]
- optimalizace veřejného osvětlení s cílem zajištění minimálního osvětlení v průběhu noci a celkové úspory
energie [částečně řešeno 2017–2018]
- zajištění dostupnosti telekomunikačních sítí (internet)
A5 Rozvoj občanské vybavenosti – využití stávajících budov
- rekonstrukce budovy č.p. 39, sídlo obecního úřadu Třebešice, při zachování klubovny SDH a společenského
sálu pro kulturní, popř. jiné akce spoluobčanů
- upravit venkovní posezení u budovy obecního úřadu jako místo sloužící k setkávání občanů
- vybudování parkoviště u hřbitova [předpokládaná realizace do 2022]
- dořešit zavedení el. energie do hasičské zbrojnice [předpokládaná realizace 2019]
- provést celkovou rekonstrukci nebytového prostoru v budově č.p. 39
4.5.2. SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITY „B“ - OBČANSKÁ SPOLEČNOST
B1 Vytváření podmínek pro zapojování občanů do rozhodovacích procesů v obci
- organizování pravidelných setkání s občany, nejen na veřejných zasedáních ZO
- využívání dotazníkového šetření při zjišťování potřeb občanů
- vytvářet podmínky pro aktivity občanů vedoucí k rozvoji obce
- umožnit aktivní spoluúčast občanů na připravovaných projektech
B2 Zapojování občanů a neziskových organizací do aktivit v obci
- podpora dobrovolnictví občanů při realizaci akcí ve prospěch obce
- podpora komunitního života v obci, návrat k tradicím
- vytváření podmínek pro organizace poskytující sociální služby pro občany obce
- pořádání kulturních, sportovních a informačních akcí pro občany obce
B3 Zkvalitňování veřejné správy
- podpora vzdělávání v oblasti veřejné správy pro členy zastupitelstva a složek zřizovaných obcí Třebešice
- vytváření podmínek pro efektivní komunikaci mezi občany a orgány obce s využitím webových stránek, sms
zpráv, facebookových účtů, emailových schránek, letáků do domovních schránek
- formou grantových žádostí hledat zdroje pro financování projektů k dosažení stanovených cílů
- vytvářet podmínky pro spolupráci se sousedními obcemi a místními podnikateli vedoucí k rozvoji obce
Třebešice
4.5.3. SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITY „C“ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C1 Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí
- zlepšení povědomí obyvatel o podmínkách pro třídění komunálního odpadu v celé obci
- zamezení ukládání odpadu z rekonstrukcí (suť) v k.ú. obce

C2 Péče o krajinu a šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu
- při zpracování jakékoliv změny Územního plánu obce vycházet ze stanovené vize s cílem zachování klidného
vesnického sídla s respektováním krajinného rázu
- vytipovat území vhodná k výsadbě zeleně a při vypracování všech projektů respektovat krajinný a přírodní
potenciál
- vhodnou údržbou zeleně podpořit vzhled obce v souladu s principy zachování přirozeného přírodního
prostředí
- zajistit úpravu okolí kontejnerů na tříděný odpad tak, aby nenarušovala vzhled okolí
- podporovat využívání půdy v souladu s principy ekologického zemědělství
- spolupracovat se zemědělci a příslušným odborem ŽP, zabránit splavování půdy
C3 Posilování ekologického povědomí obyvatel
- pořádání informačních akcí v oblasti nakládání s odpady, ekologicky šetrného bydlení a dalších oblastí
ekologického chování pro občany všech věkových kategorií
- k informování obyvatel v oblasti ekologického chování pravidelně využívat webové stránky, informace do
schránky

5. VYUŽITÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE TŘEBEŠICE
Strategický plán rozvoje obce je výchozím materiálem pro konkrétní plánovací činnosti obce, tj. pro plán a realizaci
jednotlivých projektů obce. Aktualizace projektů bude prováděna průběžně, a to vždy po projednání a schválení
Zastupitelstvem obce. Na obecním úřadě Třebešice bude k dispozici vždy aktuální verze Strategického plánu a bude
sloužit jako informační zdroj o projektových záměrech a směrech rozvoje obce Třebešice. Velký význam má využití
tohoto dokumentu při zpracování žádostí o dotace a podpory na jednotlivé projekty.

6. MONITORING A HODNOCENÍ REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU
Kontrola a hodnocení realizace plnění Strategického plánu rozvoje obce Třebešice budou uskutečňovány zejména:
- porovnáváním navrhovaných projektů a zásadních rozhodnutí orgánů obce se strategickým plánem rozvoje obce;
- ročním zhodnocením naplňování strategie koncepce, včetně upozornění na zaostávání oproti původním
záměrům;
- tvorba aktualizace dle potřeb obce.
Monitoring bude prováděn průběžně, hodnocení a aktualizace jednou ročně.
Veškeré změny tohoto dokumentu podléhají projednání a schválení Zastupitelstvem obce Třebešice.
Strategie obce Třebešice je provázána se strategií mikroregionu CHOPOS a strategií regionu Posázaví 2015–2020.
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
1) Strategický rozvojový dokument obce Třebešice schválilo Zastupitelstvo obce Třebešice v souladu s § 84, odst. 2,
písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 10. listopadu 2016, usnesením č. 3/9/2016.
2)

Aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu obce Třebešice schválilo Zastupitelstvo obce Třebešice v
souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění dne 3. července 2018, usnesením č. 45–
5/2018.

V Třebešicích dne 6. září 2018

---------------------------------------------Hana Moravcová, starostka obce Třebešice

Zdroje, z kterých bylo při tvorbě SRPO Třebešice čerpáno: ČSÚ - www.czso.cz; data MV ČR www.mvcr.cz; www.risy.cz;
regiony.kurzy.cz; www.mapakriminality.cz; www.homer.cz; www.geologicke-mapy.cz; www.monumnet.npu.cz; data OÚ Třebešice.

