Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí dva prázdninové odpočinkové měsíce, rodiče a děti se chystají na
zahájení nového školního roku a Vy dostáváte do domovních schránek
nové číslo Obecního zpravodaje se shrnutím událostí v naší obci za minulé
období a informacemi pro období nadcházející.
Jednou z významných událostí v minulém období bylo výběrové řízení na
pronájem obecní prodejny a opětovné zahájení prodeje v nové formě jako
prodejna smíšeného zboží. Musím odpovědně konstatovat, že se rozhodně
nejednalo o jednoduchý proces, především při hledání dostatečně
seriózního nájemce, schopného naplnit očekávání občanů naší obce o tom,
jak má vypadat sortiment a ceny zboží v naší obecní prodejně.
Nicméně, podařilo se, jako nový provozovatel byl vybrán pan Nguyen Van
Huynh (pro naše občany „pan Michal“), který zahájil činnost prodejny
v domluveném termínu k 1. 7. 2015.
Zhodnocení dosavadní činnosti pana Michala jako provozovatele místní
prodejny je samozřejmě na Vás, občanech naší obce, a jsem přesvědčen, že
provozovatel prodejny je a trvale bude rád za každou Vaši dobře míněnou
radu, připomínku či podnět ke zlepšení své činnosti či nabídky služeb
(cenové relace, sortiment, co Vám v prodejně schází apod.).
Nemohu však nezmínit jednu zásadní věc – o tom, zda prodejna smíšeného
zboží v naší obci bude prosperovat, nerozhoduje pouze nájemce, ale také
Vy, občané naší obce, nákupy v prodejně! Ekonomika každého podnikání je
neúprosná, a pokud obrat prodejny nebude nájemci zajišťovat odpovídající
rentabilitu, může dojít ke stejné pozici jako v případě předcházejících
nájemců. A nalezení dalšího nájemce a zajištění dalšího provozu obecní
prodejny by pravděpodobně bylo těžké, ne-li nemožné.
Martin Kazda
starosta obce Třebsko

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva
• Zasedání obecního zastupitelstva se konají vždy 1x měsíčně (zpravidla
okolo 20tého dne v měsíci), informace o termínu konání OZ a programu
jednání jsou vždy zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu. Zápisy ze
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zasedání OZ jsou občanům k dispozici v elektronické formě na www
stránkách obce (www.trebsko.cz) a v listinné formě na Obecním úřadě.
Zasedání OZ jsou veřejná, srdečně zveme všechny občany naší obce.
V měsíci červenci 2015 se zasedání obecního zastupitelstva nekonalo
z důvodu čerpání letních dovolených, od srpna 2015 již budou zasedání
OZ probíhat pravidelně měsíčně.
Starosta obce se účastní pravidelných pracovních porad starostů Svazku
obcí Antonín Dvořák (SOAS), jejichž programem je řešení přípravy a
vlastní realizace projektu výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod.
Zastupitelé obce se pravidelně zúčastňují Setkání starostů SOAD, kde
jsou řešeny aktuální otázky související s realizací výše uvedeného
projektu. Zápisy ze Setkání starostů SOAD jsou občanům k dispozici
v elektronické formě na www stránkách SOAD (www.soad.cz).
Setkání starostů SOAD jsou veřejná, srdečně zveme všechny občany
naší obce.
Starosta obce ve spolupráci se stavebním dozorem dozoroval průběh
stavebních prací rekonstrukce a zateplení obecní školky, práce byly
ukončeny v souladu s harmonogramem.
Na základě podané žádosti byla obci schválena dotace na pořízení
komunální techniky v projektu „Nakládání s BRO“. Celkové výdaje
projektu činí 2.525.754 Kč, spolufinancování ze strany obce činí 252.577
Kč. V současné době probíhá výběrové řízení dodavatele komunální
techniky v souladu se schválenou dotací a požadavky obce.
Obecní zaměstnanci mimo jiných činností průběžně provádějí úklid lesa
„Pasíčka“ z důvodu přípravy na výsadbu stromků.

Dokončení stavebních úprav objektu Třebsko, č. p. 4
V měsíci srpnu 2015 byly dokončeny stavební práce na úpravách objektu č.
p. 4, Mateřské školy ve Třebsku. Průběh realizace celého projektu byl
následující:
• stavební úpravy objektu byly zahájeny koncem roku 2014. Akce byla
finančně podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí
České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí a
z Fondu soudržnosti EU. Celková výše poskytnuté dotace činila 90 % ze
způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu byly
2 044 810,61 Kč. Realizace zahrnovala především zateplení obvodových

stěn domu, zateplení střechy a výměnu okenních a dveřních výplní
obecního úřadu a mateřské školky.
• ke konci roku 2014 byly nejprve vyměněny nevyhovující výplně otvorů a
zateplení střešní konstrukce. V roce 2015 následovalo zateplení
obvodových konstrukcí objektu.
• v průběhu výstavby se narazilo na několik překážek, které se vždy
vyřešily na základě konsenzu objednatele, zhotovitele a poskytovatele
dotace. Konečný dojem z provedené akce je příjemný a všichni, kdo se
na akci podíleli, doufají, že zrekonstruovaná budova bude spoustu
dalších let sloužit obci a dětem z mateřské školky.

Hasičské odpoledne ve Třebsku
V sobotu 8. srpna 2015 od 13:00 hodin uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů Třebsko pod záštitou
Obecního úřadu Třebsko domácí soutěž v požárním
sportu na trávníkách za hospodou. Vlastní akci
samozřejmě předcházely veliké přípravy jak po
stránce obstarání cen, techniky a soutěžících, tak i
po stránce přípravy vlastního kolbiště.
Zde bych rád poděkoval panu Janu Šedivému za
zapůjčení louky za hospodou, na které se vše odehrávalo. Poděkování
taktéž patří panu Viktorovi za celoroční sekání této louky, která neslouží
jen jako soutěžní kolbiště, ale také jako tréninková dráha.
Soutěž byla pořádána již jako devátý ročník o pohár starosty obce. Musím
uznat, že byla opravdu kvalitní účast ze strany soutěžících a díky zajištění
časomíry bylo možné dosahované časy spravedlivě měřit. Domácí SDH do
soutěže nasadila dvě družstva, jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů.

Celkem se soutěže zúčastnilo osm družstev mužů a dvě družstva žen.
Družstvo domácích mužů obhajovalo loňské celkové vítězství a snažilo se i
v letošním roce, aby putovní pohár starosty obce zůstal doma. Toto se
nakonec podařilo a kluci s nádherným časem 15,99 sekund vybojovali první
místo. A ani družstvo domácích žen nezůstalo pozadu a obsadilo první
místo v kategorii ženy.
Soutěží provázel celé odpoledne komentátor pan Pepa Dušek, který
všechny přítomné včas informoval o veškerém dění na kolbišti a i mimo
něj.
Závěrem bych rád poděkoval sponzorům soutěže za poskytnuté ceny pro
vítěze. Obecnímu úřadu Třebsko za uzenou vepřovou kýtu a novému
nájemci obchodu ve Třebsku panu Michalovi za velkou láhev
šampaňského.
No a tak už se můžeme jen těšit na ten příští, kulatý desátý ročník.
Martin Fiala, starosta SDH

PS: po výše uvedeném úspěchu se také starostové obce a SDH po soutěži těšili na
ochutnání uzené vepřové kýty! Nějak to nevyšlo, nevadí, tak snad někdy příště, při
jiné soutěži u jiné vepřové uzené kýty…..!

Opravy dětských toalet v obecní školce
V průběhu měsíců července a srpna 2015 probíhají v obecní školce opravy
dětských toalet v prostorách 1.NP, zahrnující zřízení samostatné toalety
pro pracovníky Obecního úřadu, vybudování nových rozvodů vody a
odpadů, provedení nových dlažeb a obkladů a osazení nové sanitární
techniky (toalety, umývadla, baterie apod.).

S ohledem na rozsah prací v toaletách v 1.NP a jejich návaznost (rozvody
vody a odpadů) na dětské toalety v přízemí bylo vedením obce rozhodnuto
provést opravy také těchto prostor. Rozsah prací je totožný s 1.NP.
Práce zajištuje externí dodavatelská firma. S ohledem na rozsah prací
budou k začátku nového školního roku zprovozněny dětské toalety v 1.NP,
následně budou zprovozněny dětské toalety v přízemí.

PS: v červnovém zpravodaji byla uveřejněna prosba o pomoc obecním spolkům a
organizacím při provádění rozsáhlých bouracích prací s cílem minimalizace
finančních nákladů na tuto akci. Asi byla napsána špatně, zájem byl nulový……

Kulturní akce „Po stopách Antonína Dvořáka“
V neděli 6. září 2015 bude naše obec Třebsko součástí akce Putování „Po
stopách Antonína Dvořáka“ v rámci zahájení FESTIVALU DVOŘÁKOVA
PRAHA. Putování „Po stopách Antonína Dvořáka“ letos zavede vážené
návštěvníky a hosty do kraje, který se stal skladateli druhým domovem, do
Vysoké u Příbramě a jejího okolí. Program akce je následující:
• 15:00-15:45 hod – Vysoká u Příbramě, komentovaná prohlídka
památníku A. Dvořáka

• 16:00-17:00 hod – Kostelíček v Třebsku, koncert v místním kostelíčku
• 17:15-18:00 hod – Vysoká u Příbramě, návštěva rodinné Vily Rusalka
spojená s výkladem muzikologa

Turnaj v pétanque
Klub přátel pohody a dobré nálady ve Třebsku
pořádá v sobotu 29. srpna 2015 od 13:00 hod
turnaj v pétanque.
Akce se koná za každého počasí na tradičním,
všem občanům Třebska dobře známém, místě.
Občerstvení je zajištěno, srdečně zveme malé i
velké návštěvníky! Vstupné dobrovolné!

Poděkování Klubu přátel pohody a dobré nálady
Obecní úřad Třebsko děkuje členům Klubu přátel pohody a dobré nálady a
všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu, za výrobu a osazení nového kříže
na louce poblíž lesa „Pasíčka“.

Informace z členských obcí Svazku obcí Antonín Dvořák
Vážení spoluobčané, na tomto místě Vás budeme informovat o aktuálním
dění v členských obcích SOAD, především o všech událostech, dotýkajících
se přímo či zprostředkovaně života v naší obci.

Územní plán obce Vysoká u Příbramě
V minulém čísle obecního zpravodaje jsme Vás informovali o projednávání
změny územního plánu obce Vysoká u Příbramě za účelem uvažovaného
vybudování rekreačního a volnočasového areálu zahraničním investorem,
vlastníkem příslušných pozemků. Uvedený záměr změny územního plánu a
plánovaný investiční projekt zasahuje až k hranicím katastru naší obce a
obec Třebsko byla vyzvána (jako účastník řízení) k podání připomínek či
podnětů.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v měsíci červnu 2015 schválilo
odeslání připomínek předložených starostou obce. Tyto připomínky byly ve
stanoveném termínu odeslány.

Společenská kronika
Významné životní jubileum občanů Třebska
08/2015 paní Zdeňka TOMANOVÁ
paní Hana VOCÍLKOVÁ
09/2015 pan Jaromír CVRK
Blahopřejeme našim spoluobčanům k oslavě významného životního
jubilea a přejeme jim do dalších let stálé zdraví a osobní spokojenost!

Vážení spoluobčané, v Obecním zpravodaji bychom Vás jeho prostřednictvím rádi
informovali o aktuální dění v obci a Vašich připomínkách či podnětech. Proto Vás
všechny žádáme, máte-li jakýkoliv námět, příspěvek, informaci nebo dotaz,
nenechávejte si to jen pro sebe, a sdělte to nám, ať již přímo nebo prostřednictvím emailu outrebsko@volny.cz.
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