TŘEBOSICKÝ ZPRAVODAJ
Srpen - 2019
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny se pomalu chýlí ke konci a já bych vás rád jménem svým i
jménem obecního zastupitelstva seznámil s aktuálním stavem a plány
rozvoje naší obce.
Jak
je
patrno,
postupně
se
dokončuje úprava veřejných prostor
třebosické návsi. Bylo dokončeno
kamenné dláždění vjezdů, jsou
prováděny drobné terénní úpravy a
upravována zeleň. Všechny tyto
práce provádíme svépomocí a našim
pracovníkům patří, myslím, upřímná
pochvala. V období prázdnin došlo
k rekonstrukci západní a jižní stěny
kulturního sálu, na kterou navázalo
brigádnicky
provedené
ošetření
povrchových nátěrů lavic a terasy.
Všem zúčastněným tímto děkujeme.
Byl upraven i prostor za sálem a
zrenovovány byly i parkety. V rámci
získané dotace došlo k odbornému
zrestaurování
sochy
sv.
Jana
Nepomuckého. V dalších částech
obce byla asi nejviditelnější akcí
rozsáhlá
úprava
pozemku
pod
mlýnským rybníkem. Zde je do
budoucna plánována klidová a rekreační zóna s úmyslem provázání
s obecním pozemkem v jižní části obce. Dále byla dokončena výměna
osvětlovacích prvků veřejného osvětlení podél silnice na Dřenice. V těchto
dnech očekáváme na konečný verdikt ve věci přidělení dotace na obnovu
dětského hřiště a vybudování workoutového sportoviště pro mládež a
dospělé. Zde bych chtěl ubezpečit hlavně naše děti, že na ně obec myslí, a že
nové hrací prvky a prolézačky budou na hřišti instalovány. Obecní
zastupitelstvo dále řešilo otázku podání žádosti u SFDI na akci Řešení
bezpečnosti v centru obce Třebosice (řešení autobusových zastávek, dělící
ostrůvky, přechod,...). Vzhledem k zvýšení celkové ceny projektu a výši
spoluúčasti obce, která by vedla k nutnému zadlužení, jsme žádost nepodali.
Problematiku se pokusíme řešit dílčími kroky v následujících letech.
Předností a prioritou bude v dalším období realizace cyklochodníku do
Starých Jesenčan. V září budeme dále podávat návrh na přidělení dotace na
úpravu stávající hasičské zbrojnice u MAS Železnohorský region.
Nyní se konečně dostáváme k nastávajícímu měsíci září a akcím, které se
v něm konají. Tou první je tradiční turnaj v nohejbale. Ten se uskuteční
v sobotu 7. září 2019 na hřišti u obecní hospody. Týmy je možno přihlásit do

30. 8. 2019 na telefonním čísle 728485275 (L. Skřek) nebo na 792330582
(V. Vích). Startovné činí 150 Kč za družstvo o 3 hráčích. Prezentace družstev
je od 8,30 do 9 hodin. Druhou sportovní akcí je Posvícenský turnaj ve
volejbale v neděli 15. 9. 2019 od 14 hodin. Zájemci mohu svá družstva
přihlásit do 6. 9. 2019 na telefonním čísle 728485275 (L. Skřek). Srdečně
zveme spolu s pořádajícím SDH Třebosice účastníky i diváky.
Stěžejní akcí, nejen měsíce září, ale i celého letošního roku, jsou oslavy 700
let od první písemné zmínky o naší obci. Ty se uskuteční v sobotu 14. září
2019. Tímto vás všechny co nejsrdečněji zveme a doufáme v hojnou účast
nejen místních občanů, ale i těch, kteří zde v minulosti žili, bydleli, chodili
do školy apod. Jde o akci mimořádnou a svou podstatou i důležitou. Proto
byl zvolen termín třebosického posvícení na svátek Povýšení sv. Kříže.
Program oslav začíná v 10 hodin. Po zahájení je pro děti připraveno loutkové
představení divadla Kozlík a bude otevřena menší výstava k historii obce
v jídelně školy, jejíž prostory, stejně tak jako prostory kostela Povýšení sv.
Kříže, budou až do 18 hodin přístupny veřejnosti. V kostele se také
uskuteční 2-3 komentované prohlídky. Od 10 hodin budou mít děti
k dispozici skákací hrad, výtvarné dílny a čeká je i malé představení
historického šermu. K poslechu bude hrát dechová hudba Pernštejnka.
V poledne je pro pozvané oficiální hosty přichystán oběd. V 13 hodin
proběhne před kulturním sálem slavnostní zahájení oslav s křtem knihy o
historii obce a položením květin u sochy sv. Jana Nepomuka a pomníku
padlým. Od 15 hodin je připraveno vystoupení skupiny Chanson Trio Cou
Cou, od 16 hodin skupiny Beerberies a po 17 hodině vystoupí na podiu
skupina Ready Kirken. Oslavy budou završeny posvícenskou zábavou od 20
hodin v kulturním sále, kde k tanci i poslechu zahraje skupina H.A.M.
Vstupné 100 Kč. Po celou dobu akce je zajištěno v obci občerstvení, teplé
jídlo a hygienické zázemí. Plakátky s podrobným programem budou
vyvěšeny. Ještě jednou vás na tuto mimořádnou akci co nejsrdečněji zveme a
věříme, že společně těch 700 let v dobré náladě a ke spokojenosti všech
společně oslavíme. Jedná se o akci, které lze přirovnat snad jen oslavy 100
let školy v roce 1980 a Dětskou slavnost v roce 1919. Přímé výročí obce ještě
slaveno a vzpomínáno nebylo. Zároveň vás všechny prosíme o shovívavost a
toleranci hlavně v ohledu parkování a dopravní obsluhy návštěvníků.
Prosíme vás o zaparkování vašich vozů v sobotu 14. 9. mimo obecní
komunikace na vašich pozemcích. Vjezd na náves bude z hlavní silnice
uzavřen a povolen pouze pro účinkující, hosty a nutnou dopravní obsluhu.
Zde děkujeme za pochopení. K dostání budou vedle již zmíněné knihy i další
upomínkové předměty.
28. září 2019 se pak ještě od 13 hodin v naší obci koná tradiční hasičská
soutěž Zavírání studánek, na přelomu října a listopadu strašidelný
lampionový průvod, v listopadu pak uvítání sv. Martina a zimy a do adventu
vstoupíme opět společným rozsvícením vánočního stromku na návsi a
tradičním vánočním koncertem. Přesné termíny akcí budou vždy včas
zveřejněny.
Vážení spoluobčané, byli bychom velice rádi, kdyby se rozšířily řady těch,
kteří pomohou či přímo zorganizují nějakou akci pro občany Třebosic. Obec
vždy ráda podpoří jakoukoli rozumnou společenskou či sportovní činnost,
která obohatí život v obci a v důsledku bude naši obec i propagovat. Dobře o

tom ví jak místní hasiči, tak zahrádkáři i myslivci. Smutným faktem totiž je,
že v posledních pěti letech bylo minimum případů, kdy za mnou či
zastupitelstvem přišel někdo s novým, jiným nápadem, projektem, nabídkou.
Třeba se založením rybářského kroužku apod. Zde si proto dovolím
nabídnout stručný návod, jak správně a férově aplikovat do veřejného života
nějaký nápad. Zaprvé, mám nápad, kterým chci přispět společenskému
životu obce (může se jednat i o investiční, podnikatelské či stavební záměry).
Zadruhé, ideální je tento nápad sepsat stručně na papír. Zatřetí, stavit se
v úředních hodinách a předat tento sepsaný nápad obecnímu úřadu,
zastupitelstvu. Začtvrté, společně probrat podrobnosti. Zapáté, realizovat.
Pokud chce kdokoli přiložit ruku k dílu třeba jen i drobným nápadem, má
dveře otevřeny.
Před dopsáním tohoto zpravodaje proběhl v sobotu 24. 8. v Jezbořicích 25.
ročník Regionálních her bez hranic, na kterém třebosické družstvo získalo
krásné třetí místo. Závodníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci
obce.
Nyní přijměte ještě jednou srdečné pozvání na nohejbalový a volejbalový
turnaj, oslavy 700 let od první písemné zmínky o naší obci a další obecní
akce a do nadcházejícího babího léta a podzimu pak přání jen toho dobrého,
dobrou úrodu a pevné zdraví.
Jménem obecního zastupitelstva Mgr. Jan Václavík, starosta obce.

