SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi těmito posledními „Slovy starosty“ na konci volebního období, abych
zrekapitulovala čtyři roky práce své i zastupitelů. Nebyla to doba jednoduchá, ale byla to pro
mne doba plná životních zkušeností a poznání se s občany našich obcí a setkání se s řadou lidí
z různých oborů, kteří jsou potřební pro chod obce a obcí místně příslušných.
Na prvním místě bych ráda zmínila získání historického majetku od státu, tj. 42 ha
lesních pozemků, 27 ha ostatních pozemků a převod pozemků na hřišti, což nám trvalo celé 4
roky. Vybudovala se příjezdová komunikace ke hřbitovu a opravily se hřbitovní zdi. Po každé
zimě se prováděly údržby obecních cest, obnovily se příkopy na osadě Zababeč s dešťovými
svodnicemi. V obcích Všeradiště a Řepčice se společně s akcí ČEZ (nové přívody elektřiny k
objektům) zrealizovalo nové veřejné osvětlení. Zde jsme získali dotaci z Ústeckého kraje ve
výši 184 000,-Kč. Průběžně probíhaly pravidelné údržby střech a svodů na obecních
budovách (škola, č. p. 9, č. p. 100, OÚ a DPS). V č. p. 9 (bývalé zdravotní středisko) byla
provedena výměna kotle ústředního topení. Opraveny byly venkovní pumpy na vodu, na
hřbitově a u školy. Byla obnovena pumpa na vodu u DPS. U bytovek byla opravena opěrná
zeď a chodník u č. p. 123. Budova obecního úřadu prošla velkou rekonstrukcí. Venkovní
zdivo bylo odizolováno, bylo vybudováno nové sociální zařízení a nová elektřina v celém
objektu. Bylo opraveno schodiště a položena nová podlahová krytina. Byla opravena
venkovní fasáda u vstupu do OÚ. Na opravu Obecního úřadu jsme obdrželi dotaci ve výši 250
000,- Kč. V obci Řepčice byly opraveny dvě požární nádrže, ve spolupráci s občany a
chalupáři došlo k údržbě dvou studánek a celkovému zkrášlení návsi, za což jim patří velký
dík. Dále byla zhotovena nová komunikace k Bendům a opravena autobusová čekárna. Okno
v čekárně a nápis Řepčice zhotovil sponzorsky pan Josef Matoušek ml. a chalupáři z Řepčic.
Též byly opraveny autobusové zastávky ve Všeradišti, Dolním Týnci, postaveny nové
zastávky v Horním Týnci, v Třebušíně na návsi a u DPS. V Třebušíně byla opravena požární
nádrž, která začala propouštět.
Též do DPS jsou investovány nemalé výdaje, byť se jedná o nový objekt. První
investicí byly háky na sníh, oprava základového zdiva (tu hradila ještě firma, která DPS
stavěla), na potrubí byly napojeny uzávěry na vodu k jednotlivým pavilonům, abychom při
opravách nemuseli uzavírat vodu všem obyvatelům. Stále probíhá kontrola odběrů vody,
protože jsme na jaře zjistili, že z potrubí na chodbě uniká voda do země. Tyto závady se těžko
dají v zemi zjistit. V jednom pavilonu se jeví, že není žádná spodní izolace a dochází
k prostupování vlhkosti do zdiva. Loni byĺo vymalováno u lékaře v čekárně a vstupní hale.
Bohužel za rok je tato malba ve vstupní hale opět zašpiněna, což mě velice mrzí. V současné
době probíhá výměna bojlerů, které postupně dosluhují. DPS do budoucnosti bude ještě
nemalou zátěží pro obecní pokladnu.
V budově školy probíhají každoročně nějaké vnitřní opravy a úpravy, oprava radiátorů,
výměna světel v 1. patře ve třídách, malování kuchyně, jídelny a chodeb. Zrenovovaly se
vchodové dveře a vyměnilo se lino v šatně MŠ. V letošním roce jsme vyměnili okna v MŠ,
budova byla též zateplena a zhotovena nová fasáda (včetně klempířských prvků). U budovy
školy byla kompletně opravena kolna na uhlí, takže škola i ze zadní strany vypadá skvěle.

Obec prodala do osobního vlastnictví 8 obecních bytů v bytovce v Třebušíně č. p. 123.
V letošním roce stále ještě probíhají stavební akce kolem těchto bytovek, a to budování
nových chodníků, výměna lamp veřejného osvětlení a rekonstrukce stávajícího
nevyhovujícího dětského hřiště.
Dětské hřiště sice ještě není dokončeno, jeho rekonstrukce byla a stále ještě je jedním
velkým organizačním problémem, ale i když ještě není vše tak, jak bychom si představovali,
těší nás, že si již mohu na hřišti hrát jak malí i velcí. Byla bych ráda, abyste si dětského hřiště
vážili, aby nám dlouho sloužilo. Můj velký dík patří paní Simoně Procházkové, která
zjišťovala informace o těchto multifunkčních hřištích a poté pomáhala s realizací.
Obec přispívá každoročně na údržbu hodin třebušínského kostela. V loňském roce
jsme zakoupili strojek na automatické seřizování hodin. Uhradili jsme materiál na nové
oplocení. Oplocení sponzorským darem zhotovili bratři Peksové.
V letošním roce byla provedena oprava morového sloupu na návsi v Třebušíně a nová
komunikace od Bistra U Bednářů směrem k Tatarkovičům. Během podzimu ještě budou
znovuobnovena Boží muka v Horním Týnci. Byl postaven nový komín v č. p. 100 a opraveny
dva komíny na č. 9, které již byly hodně rozpadlé.
Toto je soupis jednotlivých akcí za volební období. Mohla bych zde jmenovat další
údržbové práce na veřejném osvětlení, různé nátěry a drobné opravy.
V obecních lesích za 4 roky práce Lesní společnosti s. r. o. Litoměřice je vidět, jak
nově vysazené stromečky krásně rostou v oplocenkách, kde jsou ochráněny před zvěří, která
je ničila. S jejich způsobem práce a průběžnou kontrolou provedené práce jsem velice
spokojena. Měli jsme také kontrolu v lesích Českou inspekcí životního prostředí, která nebyla
pouze formální, a vše bylo v pořádku.
Jsme rádi, jak se občané ve velkém počtu účastní kulturních a společenských akcí.
Zmíním se pouze o těch letošních: výlet dětí do zábavného parku Beckiland v Praze, zájezd
do Stavovského divadla v Praze, velikonoční posezení pro dospělé s hudbou, zájezd na
fotbalové nutkání do Prahy Sparta vs. Slavie, pálení čarodějnic, Slavnost květů v areálu
chovatelů, MDD na hřišti se spoustou her pro děti s doprovodným programem (Klub
kynologie, ukázka hasičského vozidla, vojenské techniky z II. světové války a ukázka
závodního vozidla), Husitské slavnosti, Letní zábava, Filmový festival pořádaný společně
s občanským sdružením PRO Třebušín v místím kině Kalich a zároveň s rozloučením
s prázdninami na dětském hřišti u školy.
V letošním roce se dožili významných životních jubileí tito naši občané:
Miroslava Krýslová, Marie Bulínová, Jaroslav Bulín, Amálie Vlčková, Jindřiška Drobná,
Erich Poběžal, Jana Břendová, Marie Bukovská, Olga Kubalová, Antonie Tatarkovičová,
Hana Klempířová, Karel Němec, Slavoj Kubišta, Petr Drábek, František Vlček, Jiří Pobl,
Eliška Krajníková, Zdeněk Polák, František Herynek, Jaroslav Drtina, Josef Staněk, Antonín
Železný a Jiřina Gramskopfová.
Informace: ve dvoře s kontejnery v Třebušíně je umístěn i sběrný kontejner na textil, na OÚ
je kontejner na nefunkční mobilní telefony a vybité baterie. Od měsíce června je obnovena
služba ověřování podpisů a listin.

Touto cestou bych ráda poděkovala sponzorům, kteří přispívají naší obci jak finančně,
tak materiálně či fyzicky. Jsou jimi: Jiřina Poblová, František a Michal Peksovi, Stanislav
Hůrka, Jaroslav Tintěra, František Panocha, Josef Matoušek ml. a občané osady Klokoč
Závěrem bych ráda poděkovala zastupitelům za spolupráci ve volebním období 2010 - 2014.
Dana Legnerová
starostka

