Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych vás předem tohoto „Slova starosty 2016“ pozdravila, popřála do roku
2017 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a elánu.
Zrekapituluji tímto loňský rok, abych vás informovala co se nám podařilo vybudovat, pořídit či
zvelebit a naopak co nás trápí co bychom chtěli zlepšit.
První investicí loňského roku bylo zakoupení nového kotle na OÚ. Původní kotel zde byl 18 let
a starý bohužel dosloužil. Další investicí bylo svedení dat Obecního úřadu na server, což bylo
nezbytné, kdyby došlo k živelní či jiné nepředvídatelné události, tato data by se ztratila a jak
jistě víte dnes bez techniky to dnes nejde. Již v jarních měsících Obec dokoupila k našemu
traktůrku zametač a sekačku na sekání příkopů.
Vzhledem k tomu, že již druhým rokem se nám povedlo dát dohromady občany VPP hrazené
Úřadem práce, kteří jsou řemeslníci (zedník, černé řemeslo a vztah k technice) mohli jsme si
hodně věcí vybudovat a opravit sami a tím jsme ušetřili, protože jsme hradili pouze nákup
materiálu. Jednou z jarních akcí byla výstavba opěrné zdi se zpevněnou plochou pod
kontejnery v Dolním Týnci. Pracovníci obestavěli rozvaděč na veřejné osvětlení a nízké napětí
v Horním Týnci. Z dalších větších akcí připomenu zpevnění svahu okolo obecního úřadu
ztraceným bedněním. Jen pro informaci, okrasný plot v současné době je zrestaurován a stojí
ochráněn igelitem ve skladu. Na jaře letošního roku ztracené bednění bude obezděno
cihlovou podezdívkou, do které bude oplocení zabudováno. S VPP jsme řešili řadu drobných
oprav v našich obecních budovách (malování, opravy omítek, nátěry, opravy a údržbu
autobusových zastávek,…) a hlavně opravy a čistění a vyzdívání zborcených šachet na
dešťovou kanalizaci, po přívalových deštích, kde se ukázalo, jak voda nad námi vítězí.
Jednou zajímavostí bylo, že kořeny stromů u požární nádrže v Třebušíně prorostly
přepadovým potrubím až pod silnici. Původně jsme se domnívali, že je přepad pouze
zanesen, takže jsme museli vystavět nové potrubí a zároveň se udělala i šachta na čistění.
V létě byly dva velké přívalové deště, které napáchaly nemalé škody. Valící se vodu nestačili
pobrat jak dešťové kanály, tak příkopy a na povrchu též teklo velké množství vody. Za zmínku
uvedu valící se vodu na DPS v Třebušíně, dále zaplaveny sklepy v Řepčicích, zanesená
kanalizace v Třebušíně směr od DPS k Harvilům, tam jsme při odkopání zjistili, že když ČEZ
kdysi stavěl betonový sloup, tak kanalizaci rozbil a díru překlenul plechem a prkny a ta se za
ta leta zanesla. Situaci jsme museli řešit společně s Feko a SÚS. Dalším problémem byla 2x
splavená štěrková komunikace na Trojhoru. Dále máme narušen svah nad bytovkou. Tento
problém je v řešení. Statik, kterému jsem to zadala bohužel po několika urgencích zklamal,
nespolehlivý. Letos jsem oslovila jiného statika, a nyní čekám až počasí dovolí. Dalším deštěm
2016 byl ještě den 27.12.2016, kdy došlo k ucpání dešťové kanalizace Pod Trojhorou a
zaplavení sklepů č.p. 89. Situaci musel řešit HZS Litoměřice a Feko. Další problém, o kterém
víme a čeká nás vyřešit je přívalová voda valící se od vodárny v Horním Týnci do dvorů
občanů a voda valící se před Třebušínem od Zababče do polí našich občanů.
Již v roce 2015 Povodí Ohře pročistilo potok protékající Třebušínem, tudíž střed Třebušína byl
uchráněn, avšak občané z ulice Kačerovka na konci byli přívalovým deštěm postiženi. Měli
zaplaveny sklepy a zahrady a splaveny vybudované opěrné zdi. Povodí Ohře se tomuto
problému ihned věnovalo a vše do podzimu dávalo do pořádku. Vzhledem k tomu, že nás již
dlouhá léta trápil problém s mostky v Třebušíně, které jsou v havarijním stavu a veškerá
jednání se všemi institucemi byla bezvýsledná, sjednali jsme k této problematice právnickou

pomoc a ta nám dopomohla k takovým závěrům jednání, že mostek směr Litoměřice je
nově vybudován. Druhý nový mostek v Třebušíně směr Ústí nad Labem se začne stavět letos
1.2.2017/ bližší informace v závěru tohoto Slova starosty./
V srnu byla započata stavba NN společně s veřejným osvětlením v Horním Týnci. Vzhledem
k tomu, že stavba byla dokončována až v prosinci, tak nedostatky, které jsme shledali budou
odstraněny do konce dubna. Pozitivní v tomto směru je, že jsme stavba VO z původní ceny 1
200 000,- Kč dlouhými jednáními a konzultacemi nezávislých firem cenu srazili na 786 000,- a
a na tuto akci jsme získali z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje dotaci ve výši
350 000,-Kč. V Třebušíně jsme sice úspěšně též srazili cenu za obnovu veřejného osvětlení,
která v současné době provádí výměnu nízkého napětí pro ČEZ, ale bohužel se nám
nepodařilo tuto firmu i přes veškerá upozorňování na zimu, zde tuto akci odložit. Firma měla
nastoupit nejprve v červenci poté v září a nakonec, jak jistě víte přišli až v listopadu. Vše má
být hotové do 28.2.2017, což si neumím představit zda je možné vše dokončit.
V letních měsících byl vybudován nový vodojem a rozvod vody pro Kotelice. Toto není akce
Obce, nýbrž jsme byli účastníky všech jednání a kontrol. Během roku jsme dovyřídili stavební
povolení a výběr firmy na prodloužení vodovodu na Trojhoru a prodloužení kanalizace na
konec Třebušína směr Zababeč. Práce budou zahájeny letos v jarních měsících a bude ji
provádět firma Peksa. Byla vybudována přístupová komunikace v Zadních Nezlech k poslední
rekreační chalupě, která neměla přístup a majitelé jezdili po soukromých pozemcích.
Vedle chovatelské stodoly obec zakoupila ve dražbě pozemek o rozloze 3 802m2 za 260 000,Kč. Zastupitelstvo rozhodlo se zúčastnit této dražby, protože tento pozemek je pro obec
strategický a v budoucnu by se stodolou tvořil jeden celek.
V jarních měsících 2016 proběhlo několik jednání s vedením ZŠ Ploskovice o Obce Ploskovice
ohledně pronájmu prostor školy v Třebušíně. Pro obě strany pronájem byl nevýhodný.
Společně jsme se dohodli, že škola Ploskovice zde ukončí nájemní smlouvu k datu 31.7.2017.
Obec Třebušín v současné době zřizuje svou vlastní Mateřskou školu a v prvním patře budovy
bude s největší pravděpodobností Svobodná základní škola, o.p.s. z Terezína provozovat
výuku 1.-3.třídy.
Na podzim 2016 zastupitelstvo rozhodlo, že se budou vyvážet popelnice 1x za čtrnáct dní
z důvodu finanční úspory. Na zkoušku jsme toto opatření udělali do konce měsíce prosince.
Za tyto 3. měsíce jsme uspořili oproti roku 2015 částku 60 446,- Kč, a tak v tomto svozu
nadále budeme pokračovat. Neméně utěšující situací je sběrné místo v Třebušíně ve dvoře.
V současné době se tam navíc ještě provádí vedení nízkého napětí. Vzhledem k tomu, že
jsme věděli, že tato akce tam proběhne, nemohli jsme začít s tímto prostorem nějak
nakládat. Tento prostor chceme upravit, aby nebyl takový, jak nyní vypadá. Jsou nám známy
jeho nedostatky, i když by mohl vypadat i jinak, kdyby se někteří ke svému okolí nechovali
lhostejně. Problém s odpady je též ve většině našich obcí u kontejnerů. Je to stále stejná
debata, která se nelepší. Dalším problémem, který se začíná rozšiřovat ve všech obcích je
parkování osobních automobilů na veřejných obecních prostranstvích, kdy majitelé
neparkují ve svých dvorech a chovají se jako kdyby jim tato prostranství patřila. Velký
problém je právě nyní, kdy zimní údržba nemůže protahovat tato prostranství, někde ani
neproběhnul odvoz některých kontejnerů, protože před nimi stál automobil. Tímto vás
prosím, abyste ti co takto parkujete svá auta zaparkovala na své pozemky a dvory, protože je
ve většině případů vlastníte.

Po většinu roku pokračovaly práce na Kalichu odkrývání opevnění, opravy sklepa, vykopávání
pařezů. Obec zorganizovala dvě brigády na pomoc Sdružení hradů českého středohoří a
zařídila, že 4x na hrad přijeli pomoci vězni z Litoměřic. Práce budou probíhat i v letošním
roce. Sdružení získalo dotaci a bude shánět zaměstnance na pomoc. Pokud byste někdo měl
zájem být zaměstnán, tak vám podám bližší informace na OÚ.
Rok 2016 nebyl pouze o práci, ale i o příjemných akcích pro děti a dospělé. Byli jimi: návštěva
zábavného centra pro děti, filmový festival v kině, Pálení čarodějnic v Třebušíně, Kotelicích a
Řepčicích. V Řepčicích si občané na návsi udělali sešlost s ohýnkem ještě třikrát a pro děti
upořádali soutěže. Další akcí byla Slavnost květů, MDD, Rozloučení s prázdninami s
promítáním filmů pro děti a dospělé v kině, turnaj v badminton, Dlabání dýní, Rozsvícení
stromečku, jarní a zimní zájezd do divadla do Prahy a vánoční besídka v areálu p. Tintěry,
která opět měla velice pozitivní ohlas.
Životních jubileí se v roce 2016 dožili: Jaroslava Fantová, Václav Dunčko, Jaroslav Bulín, Tomáš
Drobný, Olga Kubalová, Josef Frk, Slavoj Kubišta, Ladislav Bednář, Helena Pincová, Jaroslav
Tatarkovič, Anna Zaderlíková, František Majer, Jana Vaňková, Miluška Černá, Venuše
Bradáčová, Pavel Bušek, Vlastimila Vatrová, Vlasta Šandová
Přivítali jsme 4 nové občánky:
Informace Obecního úřadu
Pracovní doba: Po 7,30 - 17,00
Út 7,30 - 15,00
St 7,30 - 17,00
ČT 7,30 - 15,00
Pá 7,30 -12,00
Poplatek za odpad 2017 je ve stejné výši 500,- Kč za osobu. Odpad dle Obecně závazné
vyhlášky musí být uhrazen do 31. 3. 2017 nebo do tohoto data polovina a to 250,- Kč a druhá
polovinu do 31.7.23017. Poplatek za psa je ve výši 100,- Kč.
Poplatky uhraďte buď osobně na OÚ nebo na účet č. 3327471/0100, variabilní symbol je číslo
popisné nebo evidenční a rok 2017
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

Nejdůležitější informace:
Od 1.2.2017 do 30.4.2017 bude u důvodu výstavby nového mostku
v Třebušíně uzavřena komunikace z Třebušína směr Ústí nad Labem.
Bude zajištěn pouze průchod pro pěší po lávce. Provoz autobusů do
Řepčic a k DPS v Třebušíně nebude nijak omezen.
Dana Legnerová – starostka Obec Třebušín

