Slovo starosty 2018
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a máme opět konec roku. Jsou před námi vánoce, svátky klidu a pohody.
Věřím, že je všichni prožijete v kruhu svých blízkých. Rok 2018 je u konce a obci se podařilo
uskutečnit některé z plánovaných akcí. Zde je stručný přehled:
Dokončené akce
V měsíci lednu jsme napojili sociální zařízení v prvním patře školy a kina do kanalizace.
Toto sociální zařízení nebylo nikdy napojeno a splašky tekly do starého septku, který začal
vytékat v kotelně školy.
Za fnančně nemalou částkou 562 625,-o Kč jsme vybudovali nově povrch ve sběrném místě.
Zde vzniklo 5. parkovacích míst, které budou 1. 1. 2019 pronajaty za částku 1500,-o Kč ročně.
V měsíci březnu se zkolaudovala vodovodní přípojka k Domkům Pod Trojhorou a
prodloužení 293bm kanalizačního řadu na konci Třebušína – směr Zababeč. Nutná
administratva trvala dlouhých 6 měsíců.
V květnu byl vydlážděn zatravňovacími dlaždicemi dvůr školy a u školy byly též ze
zatravňovacích dlaždic vybudovány dvě parkovací místa.
V červenci a srpnu byla provedena výměna střešní krytny včetně oprav komínů a nového
hromosvodu na budově školy za částku 997 788,-oKč. Byla upravena kuchyň, jídelní kout a
provedeny práce na školce. Je potěšitelné, že tyto úpravy prováděli pracovníci OÚ (pracovníci
poskytnut Úřadem práce) a obec fnancovala pouze materiál.
V prvním patře Svobodná ZŚ se ze sborovny vybudovala další třída. Na půdě byla vybudována
půdní vestavba se sociálním zařízením o rozloze 80 m2, kde je nyní sborovna. Půdní vestavba
byla fnanncována Svobodno Š, op.psp za částku 1 006 804,-o Kč.
V současné době obec provádí rekonstrukci jednoho nájemního bytu v č.p. 100.
V průběhu roku jako každoročně opět probíhaly opravy komunikací. Letos jsme museli
nechat opravit asfaltem trhliny k rybníku Machčák, které zde vznikly vlivem sucha.
V Dolním Týnci po zhotovení nové komunikace SÚS jsme opravili příkopy nad a pod
zastávkou. Část příkopů byla zhotovena ze žlabovnic.
Jako tradičně jsme uspořádali tyto kulturní akce: 2x Severský flmový festval, Velikonční a
vánoční besídku v areálu p. Tintěry, alegorický vůz na 1. máj v Rýdeči., Slavnost květů, zájezd
do divadla, Čarodějnice v Třebušíně a Řepčicích, dětský den, Husitské slavnost, rozloučení
dět s prázdninami, dlabání dýní.
Připravované akce
V březnu proběhlo výběrové řízení na frmu, která by zhotovila povrchy a odvodnila náves
v Horním Týnci. Současně bylo zažádáno o dotaci z MMR, kde bylo přislíbeno 50% ceny
z celkových nákladů. Tato dotace bohužel nebyla schválena, protože obec prý čerpala
z tohoto fondu v loňském roce, tudíž jsme nemohli dílo zrealizovat. S touto akcí se počítá do
budoucna.
Svobodná škola o.p.s má nyní 4 třídy a ráda by zde měla ucelený první stupeň. Po vleklých
jednáních jsme schválili, že prostor kina bude přebudován na víceúčelovou učebnu pro žáky
5. třídy a zároveň tato učebna bude sloužit obci na aktvity, které zde v průběhu roku
pořádáme. Jako jsou přednášky, veřejná zasedání, učebnu bude též využívat MŠ s výukovými

programy a PRO Třebušín, z.s. k promítání flmů a dalším aktvitám. Obec bude investovat
maximálně 130 000,-o Kč, zbylé investce jdou za Svobodnou školou o.p.s.
U bytovky v Dolním Týnci chceme vybudovat příjezdovou komunikaci k bytovce.
V Dolním Týnci chceme upravit náves včetně pomníku.
Průběžně se zabýváme likvidací odpadních vod v satelitních obcích. Tato jednání jsou velice
zdlouhavá a bohužel zde se bavíme o opravdu velikých investcích, na které obec zatm nemá
peníze.
Též máme vypracovanou studii opravy stodoly na Komunitní centrum. Na jaře má být
otevřen dotační ttul, tak bychom chtěli zkusit podat žádost. Kdo by měl zájem, tak studie je
k nahlédnut na Obecním úřadě.
Co nás čeká v roce 2019
Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo i přes všechna opatření, snížit náklady na odpady a
vzhledem k tomu, že frma vyvážející odpad pro příšt rok zvýšila poplatek za vývoz popelnic
tak jsme byli nuceni zvýšit poplatek za komunální odpad. Obec doplácí každoročně nemalé
fnance celkově na veškerý odpad (tříděný, bioodpad, komunální a velkoobjemový). Vyhláška
nebyla měněna od roku 2005 a od této doby došlo k nemalému navýšení. Zastupitelstvo
schválilo zvýšení poplatku na částku 600,-o Kč za osobu. Dět narozené v daném roce jsou od
poplatkové povinnost osvobozeny. Za ostatní dět ve věku do 15 let bude hrazen poplatek ve
výši 300,-o Kč. Ani toto zvýšení plně nepokryje všechny náklady na odpady, a .roto a.el ji na
všenchny občany aby i nadále třídili od.ad a vyvážet nenchávali jen o.ravd .lné .o.elnincep
K navýšení jsme po dlouhých úvahách a jednáních nepřistoupili razantně, ale určitě tato
částka v následujících letech se bude muset navyšovat, protože náklady budou určitě stále
vyšší..
Obecní úřad se také musel vypořádat s novým zákonem o ochraně osobních údajů
k 25.5.2018, což jsme zrealizovali za částku 15 500,-o Kč, kdy nás neustále oslovovali různé
frmy, že DDPR nám zpracují za několikanásobně vyšší částky.
Vzhledem k tomu, že je v platnost zákon o ochraně osobních údajů, tak s politováním zde
nemohu jmenovat občany, kteří nám různé akce sponzorovali. Všem anonymně alespoň
srdečně děkuji.
Též jsme gratulovali řadě občanů, kteří se dožili krásných životních jubileí a na obecním
úřadě uspořádali obřad ke zlaté svatbě. V letošním roce se nám narodili 3 noví občánci. Na
konci tohoto roku má obec 543. obyvatel.
Závěrem musím konstatovat, že některé plánované akce se podařily, některé ne. Bohužel
letošní rok a dotační ttuly pro malé obce nebyly příznivé. Věřím, že v příštm roce
postoupíme opět o další krok dál.
Přeji všem krásné a pokojné prožit vánočních svátků, do Nového roku zdraví, štěst a hodně
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Obecní úřad bude mezi svátky 27.12. -o31. 1. 2018 uzavřen. Bude čerpána řádná dovolená.
V nevyhnutelných případech budu na telefonním čísle 734 674 109.
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