Vážení spoluobčané,
ráda bych vás osobně přivítala v roce 2016 opět “Slovem starosty“. Pevně věřím, že jste využili
uplynulé vánoční svátky k odpočinku v kruhu svých blízkých a načerpali jste potřebnou energii právě
pro rok 2016. Tento rok bude pro nás všechny plný výzev a příležitostí, které jistě uchopíme a
zažijeme též rok plný úspěchů! Dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřála hlavně hodně zdraví a
spokojenosti.
Na začátku roku 2015 nové zastupitelstvo obce schválilo dokument Strategii obce Třebušín pro rok
2015-2025 a Rozpočtový výhled obce 2015 -2018, což je do konce tohoto volebního období. Stanovili
jsme si cíle, které bychom rádi dotáhli do konce, cíle, které nám stanovují zákony a situace před které
jsme postaveni a nelze je opomenout. Zda se většina povede, nezáleží pouze na mě a zastupitelstvu,
ale na nás všech, abychom se dívali kolem sebe, nebyli lhostejní ke svému okolí a pomohli alespoň
malým dílem přispět ke spokojenosti.
Začátek roku 2015 byl odstartován kompletní rekonstrukcí obecního bytu v Třebušíně č.p. 9, kde bylo
nutné též opravit ústřední topení v celém domě. Následovalo to, jakým způsobem ošetřit v našich
obcích nový zákon o odpadech. V kontejnerovém dvoře v Třebušíně je umístěn kontejner na bioodpad
a v každé obci popelnice na železo. Bohužel vzápětí byly 3 popelnice odcizeny. Svoz
elektrospotřebičů (televizory, mrazáky, PC,…) již není odvážen z obcí, jak jsme byli zvyklí, takže 2x
do roka v období 14 dnů je stanoven termín, kdy máme možnost je dovézt do kontejnerového dvora v
Třebušíně a poté je vše hromadně odvezeno. Bohužel řada občanů to pojala tak, že když spotřebič
doslouží, nevyužije ani při koupi nového odvoz starého a během roku je doveze na toto místo. Což je
porušení vyhlášky o odpadech. Rok 2015 jsme víceméně pojali v tomto směru jako takový startovací,
abychom viděli úskalí tohoto sběru. Tento prostor budeme muset přebudovat tak, aby byl pro slušné
občany, kteří se naučili třídit odpady pohodlnějším. Trápí mě to, že rodiče se nestarají o své ratolesti a
místo toho, aby děti využily nové hřiště, tak si u kontejnerů udělaly prostor na hraní. Z plachty na
kontejneru si udělaly klouzačku, kterou roztrhaly a z obecního rozpočtu jsme ji museli uhradit. Dětem
dělá radost něco ničit a rozbíjet. Zlepšení či zkrášlení tohoto prostoru by mohlo začít až po
rekonstrukci nízkého napětí (bude provádět ČEZ) s veřejným osvětlením, které nás čeká v letošním
roce. V současné době je na vše již vydané stavební povolení. Rekonstrukce NN a veřejné osvětlení
nás čeká též letos v Horním Týnci, takže tímto jsme postaveni před nemalou investici v tomto roce.
V létě jsme odkoupili od Úřadu pro zastupování státu stodolu za částku 426 210,- Kč, kterou užívali
chovatelé. Představa je taková, aby se zde vybudovalo zařízení pro pořádání obecních akcí. Budeme se
snažit využít různých dotačních výzev, abychom vše nefinancovali sami.
Je připravena projektová dokumentace na rozšíření přívodu vody na osadu Trojhora a rozšíření
kanalizačního potrubí od p. Kubišty na konec obce Třebušín. Na projekty jsme získali dotaci
z Krajského úřadu ve výši 38.000,- Kč. Realizace by měla proběhnout v tomto roce.
Též jsme získali dotaci ve výši 98 000,-Kč na Husitské oslavy k 600. výročí upálení Jana Husa z fondu
hejtmana Ústeckého kraje.
Na jaře jsme schválili povodňovou komisi a provedli povodňovou prohlídku včetně dotčených orgánů
Třebušínského potoka, který byl v havarijním stavu a při nenadálém přívalu deště hrozilo způsobení
škod. Povodí Ohře se neobrátilo zády k uvedenému problému a prohloubilo koryto a zpevnilo břehy.
Děkuji občanům, kterých se to bezprostředně týkalo za jejich vstřícnost při realizaci těchto prací. V
současné době jsou neustále vedena jednání ohledně oprav mostků pod komunikací v Třebušíně
směrem na Litoměřice (před p. Vaníčkem) a u zámeckého parku. Tyto jsou v havarijním stavu a hrozí
jejich zborcení. Obáváme se propadnutí a toho, že budeme nucení se do našich obcí dostávat dlouhými
objížďkami.
Nemalou akcí loňského roku bylo již dlouho zmiňované zateplení chodeb v DPS, Tato akce byla
dokončena k 30. 11. 2015 za částku 1 700 000,- Kč. Ještě v DPS máme letitý problém a to je tajemný
únik vody, který se s každým rokem navyšuje a nedaří se nám zjistit příčinu či závadu. V současnosti

jsme v jednání se dvěma firmami. K DPS byla též vybudována asfaltová příjezdová komunikace za
částku 382 542,-Kč.
Tak jako každým rokem se snažím, abychom alespoň vybudovali kousek nového povrchu cest či
prohloubení a oprav příkopů. Bylo vybudováno 6 svodnic k osadě Klokoč, protože při každém
prudším dešti docházelo ke splavování štěrku. Dále jsme nechali prohloubit a zatrubnit část příkopu
přes výjezd z lesa v horní části před osadou Zababeč, kde docházelo k podmáčení asfaltové
komunikace. A ještě nově byly vyasfaltovány nájezdy, které opět byly při každém dešti splavovány, a
to u Póblů a na druhé straně této místní komunikace.
Tak jako každým rokem jsme investovali nemalé finance do budovy školy. Bylo vymalováno 1. patro,
zaveden telefon po budově pro zajištění bezpečnosti dětí a dospělých, pořízen dataprojektor na
promítání filmů, vybudovány nové dětské záchodky v MŠ a komíny, protože stávající komíny byly
v havarijním stavu. Tato investice se vyšplhala téměř též k 500 000,- Kč. V letošním roce plánujeme
novou střechu a vymalování MŠ.
V Dolním Týnci jsme nechali zrestaurovat památník padlých z I. a II. světové války. Dále zde letos
plánujeme vybudovat opěrnou zeď a zpevnění plochy pod kontejnery.
Loni jsme měli v plánu zvětšit parkoviště u bytovek v Třebušíně. Parkoviště se bude dělat až SčvK
vybuduje nový přívod vody k bytovkám. Toto mělo proběhnout již v září, avšak mi bylo sděleno, že
nemají finance.
V Řepčicích obec nechala obnovit novou svodnici, stávající byla již rozpadlá. V obci Řepčice si
občané ozdobili vánoční stromek, na který jsme zakoupili svítící řetěz a hvězdu.
Na podzim obec zakoupila traktor Belarus s valníkem. V plánu je ještě dokoupit další nářadí (smeták,
přední nakladač, sekačku na sekání příkopů), které ulehčí pracovníkům obce práci.
Na jaře loňského roku byly pokáceny nemocné lípy u školy. Vysadili jsme lípy nové a byl nově osazen
kamenný obrubník kolem celého prostoru. Tento prostor na jaře osázíme nízkými keři a letničkovým
záhonem. Vrátíme do prostoru lavičky a osadíme cedulí s popisem okolí, aby zde vzniklo opět
odpočinkové místo.
K rybníku Machčák byla na podzim vysazena stromová alej a poté prohlouben příkop, který bude na
jaře ještě upraven.
Sdružení Hrady českého středohoří v měsíci září započalo s opravou a zakonzervováním hradu Kalich,
další práce budou pokračovat i v letošním roce Obec uspořádala dvě sobotní akce na čistění náletů a
křovisek. Ráda bych, aby se tyto akce opakovaly i v dalších letech.
V létě proběhla v našich obcích soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu. Myšlenka této soutěže byla
namotivovat občany, aby svá okna či zahrádky měli co nejhezčí. Samozřejmě, že odměny bohužel
nemohli získat všichni. Ba naopak některé soutěž vůbec neoslovila ani trochu nemotivovala a někde se
tato soutěž stala až závistivou zlostí. Což je velká škoda pro celkový vzhled obcí.
Kulturní akce konané v roce 2015: výlet do zábavného parku Jungle Aréna v Mostě, Jarní promítání v
kině, Pálení čarodějnic, Slavnost květů, Den dětí, Husitské slavnosti, Taneční zábava na rybníku,
Rozloučení s prázdninami a filmový festival, Divadlo v Praze: Mýdlový princ a Vánoční koleda,
Dlabání dýní, Rozsvícení vánočního stromečku, Vánoční taneční večírek.
Přivítali jsme 3 nové občánky do naší obce. Na přání bylo zahráno ke zlaté svatbě manželům
Štoblovým z Dolního Týnce.
Významných životních jubileí se v roce 2015 dožili - Jaroslav Bulín, Růžena Ulbrichová, Tomáš
Drobný, Irena Štroblová, Jan Daneš, Olga Kubalová, Jan Franěk, Vintíř Ulbrich, Miroslav Matoušek,
Miluše Jonáková, Slavoj Kubišta, Alena Jandová, Helena Pincová, Václava Dolejší, Pavel Štěpán,

Jiřina Gramskopfová, Eva Maredová, Vlasta Šandová. Jsou to jubilea 70,75,80,85 a výše.

Kotlíková dotace:
Občané, kteří mají zájem o dotaci na výměnu kotle ÚT, se mohou obrátit na OÚ Třebušín na
místostarostu p. Vladislava Klečku, tel.: 734674119, který vám poskytne bližší informace a případně
pomůže s vyřízením potřebných formalit na KÚ v Ústí nad Labem. Žádosti o kotlíkovou dotaci budou
Krajským úřadem v Ústí n. L. přijímány od 25. 1. 2016 -31. 3. 2016.
Na závěr bych chtěla vyslovit přání, aby se občané více zúčastňovali veřejných zasedání, přes zvolené
zastupitele vznášeli své podněty, aby se zlepšoval život v našich obcích.
Informace Obecního úřadu:
Cena poplatku za odvoz komunálního odpadu je stejná a to částka 500,- Kč za osobu/rok, která musí
být uhrazena do 31. 3. 2016 nebo musí být do 31. 3. 2016 uhrazena polovina 250,- Kč/osobu, druhá
polovina do 31. 7. 2016. Za rekreační nemovitost zůstává částka též stejná 500,- Kč /rok. Částku lze
hradit stejným způsobem jako doposud a to buď na OÚ nebo přes účet č. 3327471/0100, VS: číslo
domu a rok 2016.
Na úřadě nadále ověřujeme podpisy a listiny.
Pojízdná masna jezdí každý čtvrtek do Řepčic ve 12,30 hodin, do Třebušína k DPS 12,45 hodin a
v Třebušíně na náves od 13,00 hodin.
Pojízdná kuřecí masna jezdí každý lichý týden v úterý od 13,00 - 13,15 hodin na náves v Třebušíně.
Úřední hodiny Obecního úřadu v Třebušíně:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 - 17:00
7:30 - 15:00
7:30 - 17:00
7:30 - 15:00
7:30 - 12:00

Telefon:
pevná linka: 416791118
pevná linka: 416791131
mobilní: 734674109 (starostka-služební mobil)
mobilní: 734674119 (místostarosta-služební mobil)
E-mail:
obec@trebusin.cz
ID datové schránky:
q2ia36h

Dana Legnerová
starostka
Obec Třebušín

