Vážení spoluobčané,
na závěr letošního roku vám opět shrnu práci zastupitelů, co se v obci Třebušín a obcích
místně příslušných povedlo vybudovat či vylepšit, ale i to, co se nepodařilo.
Na začátku roku 2013 jsme se dověděli, že 31. 3. 2013 byla poslední možnost
k získání historického majetku obce. Vzhledem k tomu, že jsme netušili, zda obec má vše
vydáno, požádali jsme úřady o vyjádření. Ano, vlastnili jsme ještě nevydané lesy a pozemky.
Nastalo dohledávání v archivu KN na Pozemkovém úřadě u Lesů ČR, s. p., abychom
prokázali vlastnictví a mohli si podat žádost o vydání. Vše se do termínu stihlo a mohu
s radostí sdělit, že to, co obec historicky vlastnila (a co se dalo prokázat), bylo vráceno.
V letošním roce nám byla Pozemkovým úřadem bezúplatně vrácena poslední část
hřiště, takže hurá, hřiště je konečně naše. Ale již vyvstává další problém, potok protékající
kolem hřiště se při každém přívalovém dešti začíná blížit ke hranici hřiště. Vyvolali jsme dvě
jednání s Povodím Ohře ohledně zpevnění břehů, avšak tato jednání jsou bohužel
bezvýznamná - nejsou na tyto akce peníze. Na hřiště z druhé strany navazují pozemky, které
jsou zablokovány předkupním právem obce, avšak v dnešní době, pokud to není
v zastavitelném území, nemá obec možnost tyto pozemky jednoduše odkoupit, musela by
vstoupit do veřejné nabídky. Zažádali jsme alespoň o vydání části těchto pozemků. Pokud se
to povede, budeme rádi, že se tento problém vyřeší tím, že se plocha fotbalového hřiště
posune.
Ve škole jsme nechali vymalovat chodby, školní kuchyň a jídelnu, prováděli se drobné
opravy v umývárně MŠ a v místnostech souvisejících se školní kuchyní. Vchodové dveře jsou
nově natřeny. Na dětském hřišti u školy byl zhotoven kryt pískoviště, který nám bohužel
vichřice nyní poškodila.
Byly opraveny autobusové zastávky v Dolním Týnci, Všeradišti a Řepčicích.
V Kotelicích jsme ji pouze vybílili. Nová autobusová zastávka byla postavena u DPS a na
návsi v Třebušíně. V současné době ještě probíhá (s ohledem na počasí) stavba nové
autobusové zastávky v Horním Týnci. Termín dokončení je 30. 4. 2014. V Třebušíně byla
opravena podezdívka a nové oplocení zahrádky u autobusové zastávky, natřena vrata a fasáda
garáží č. p. 9. Nové dvoukřídlé dveře jsme nechali zhotovit ke kolně na uhlí u školy.
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na náš kostel sv. Mikuláše, po jarní každoroční
údržbě jsme do hodin nechali namontovat strojek, který automaticky seřizuje hodiny. Bratři
Peksové sponzorsky zhotovili nové oplocení kolem pozemku kostela. Obec hradila pouze
nákup dřeva. Barva na oplocení byla hrazena z příspěvku 5000,- Kč, který každoročně věnuje
na údržbu kostela p. Jentschke, zástupce sudetských Němců.

V obci Řepčice si obyvatelé a chalupáři opravili sami dvě studánky a starají se o
venkovní květinovou výzdobu. Je opravena druhá vodní nádrž, včetně odvedení povrchové
vody, která s blátem natékala do nádrže. Je zhotovena část nové místní komunikace vedoucí
k Bendům. Dokončena bude v příštím roce, stavba byla zastavena s ohledem na nepřízeň
počasí.
Obyvatelé DPS se v letošním roce dočkali pumpy na vodu a mohou si zalévat květiny.
V DPS jsme nechali vymalovat vstupní chodbu, ordinaci a společenskou místnost.
Začátkem října jsme začali opravovat dětské hřiště u bytovek. Terén byl vyrovnán a na
jaře, až nám počasí dovolí, se budou instalovat dětské prvky, branky na míčové hry a lavičky.
Prostor bude osázen zelení. V osadě Zababeč byly obnoveny škarpy s propustky včetně
svodnic dešťové vody.
Z důvodu vysokého stáří jsme byli nuceni pokácet lípu na návsi, která byla nahrazena
novou. Jak jistě určitě všichni víte, tak nám bohužel naše nepřizpůsobivá mládež tuto lípu
zničila. Viník byl společně s Policií ČR odhalen. Uhradil částku 4500,- Kč za lípu a přislíbil,
že na novou lípu, která se bude osazovat na jaře, vykope jámu.
V budově obecního úřadu bylo natřeno zábradlí na schodišti a instalovány dveře, aby
se zamezilo proudění kouře ze sklepa a poškozování nových maleb na chodbách.
Pro informaci uvádíme, že rybník Machčák nyní patří Lesům ČR s.p. a v současné
době prochází hráz a nátok malého rybníku rekonstrukcí. Jsou zde osázeny nové stromy a prý
by mělo dojít k vybudování odpočinkové zóny.
V letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže „Vesnice roku“, byli jsme odměněni
tzv. Fulínovou cenou za květinovou výzdobu a odměnou 20.000,- Kč, která bude určena na
autobusovou u DPS.
Informace pro občany o odpadovém hospodářství:
- v roce 2012 obec vyprodukovala odpad za

718 752,- Kč

- vráceno za tříděný odpad

80 715,- Kč

- vybráno od občanů a rekreantů

365 357,- Kč

- doplatek obce na odpadové hospodářství činí

273 020,- Kč

Za rok 2012 vycházela na jednoho občana částka 656,- Kč, přesto zatím nechceme
poplatky za odpad zvyšovat. Rádi bychom, kdybyste si více uvědomovali, jak je důležité
třídit odpad. Pro informaci uvádím, že dvakrát do roka je sjednán svoz velkoobjemového a

nebezpečného odpadu. Na Obecním úřadě je speciální nádoba na vybité baterie a nefunkční
mobilní telefony.
Jen pro zopakování informace, kterou jistě všichni víte. Dle místní vyhlášky obce musí
být uhrazen poplatek ve výši 500,- Kč do 31. 3. každého roku. Tato úhrada může být
provedena na dvakrát a to do 31. 3. a do 31.7.
Nezapomněli jsme ani na společenské akce v obci: Velikonoční besídka pro dospělé,
Slavnost květů v areálu chovatelů, Pálení čarodějnic, Husitské slavnosti, Zábava pod širým
nebem, Rozloučení s prázdninami s filmovým minifestivalem v místním kině, Dlabání dýní,
výlet do Prahy s návštěvou nákupního centra Letňany a divadelním představením a vánoční
akce: Rozsvícení vánočního stromu, Zpívání dětí z MŠ a ZŠ v kině pro seniory, Zpívání dětí
v kostele sv. Mikuláše a Vánoční besídka v areálu p. Tintěry pro dospělé.
V letošním roce jsme přivítali 8 nových občánků do naší obce, a to: Matěje Panochu, Daniela
Festu, Marka Bayera, Jana Lukáše Pavláta, Michala Polidara, Patrika a Robina Pelikusovi,
Terezu Prokopovou a Elišku Bezemkovou.
Významných životních jubileí se letos dožili tito naši občané: p. Danuše Železná, p.Jaroslav
Bulín, p. Josef Bradáč, p.´Eva Fantová, p.Jana Břendová, p.Olga Kubalová, p.Vladimír Špic,
p.Dagmar Žáčková, p.Terezie Mottlová, p. Pavlína Lhotská, p.Marie Markvartová, p. Jaroslav
Drtina, p. Oldřiška Cilínková, p.Jiřina Gramskopfová, p.Jiřina Šantrochová, p. Josef
Dvořák, p. Václav Došek, p. Ludvík Štrobl
Mé poděkování patří sponzorům, kteří přispívají na naše společenské akce, nejen pro
děti, ale i pro dospělé (jedná se o různé formy pomoci – finanční, organizační, naturální)
Jsou jimi: občané osady Klokoč, Stanislav Hůrka, Jiřina Poblová, Bořivoj Jerych, Pavel
Klykorka, Jaroslav Tintěra, František Panocha, Ondřej Kovář, Ing. Dagmar Voštová, Ranč3V,
Michal a František Peksovi a Josef Matoušek ml.
Vážení občané, na závěr Slova starostky vám všem přeji příjemné svátky vánoční, do
nového roku hodně štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně lásky, neboť
je jí málo.
Dana Legnerová
starostka obce Třebušín

.

