
Vážení občané,

blíží se konec dalšího volebního období a s tím

souvisí i má povinnost seznámit Vás s tím, jak se nám

podařilo naplnit naše volební sliby, které jsme Vám na

začátku volebního období dali a abyste sami posoudili,

zda a do jaké míry jsme naplnili Vaše očekávání.

V prvé řadě to byla stavba Víceúčelové sportovní

haly - Dolní Třebonín. Stavbu, kterou jsme plánovali

velmi dlouhou řadu let, se nám bohužel podařilo zahájit

v nejméně vhodnou dobu. Mám tím na mysli zásadní

zdražování stavebního materiálu, jeho nedostatek

společně s nedostatkem pracovníků takřka všech

profesí, které se na stavbě podílí.

Původní náklady na stavbu byly plánovány mezi 27

až 30 miliony korun. Dnes jsme se díky šestiletému

zpoždění realizace, a po doplnění vybavení stavby o

vzduchotechniku, saunu a další zařízení, které nebylo

součástí původního projektu, v souběhu s inflací a

zmíněným zásadním zdražením všeho stavebního

materiálu, dostali na více jak na dvojnásobek původní

ceny.

Téměř polovinu nákladů stavby uhradíme do konce

roku bez problémů a stavba bude schopna zazimování

(bude kompletní střecha, okna, rozvody elektriky,

vody, omítky). Další finanční prostředky plánujeme

zajistit opět formou dotace, zčásti od Krajského úřadu

Jihočeského kraje a dále z Národní sportovní agentury,

kde ještě nebyl do současné doby bohužel vypsán

potřebný grant. S touto organizací jsme pravidelně

v kontaktu.

Stavba není jednoduchá. Na pravidelných

kontrolních dnech se řeší nejen postup samotné

stavby, ale za účasti projektanta i někdy poměrně

složité technologické záležitosti, které se týkají

použitých materiálů.

V době psaní mého příspěvku jsou všechny zásadní

problémy vyřešeny a snad nás již nečekají žádná

„překvapení“.

Jeden z hlavních bodů volebního programu je tedy

splněn z podstatné části a je na budoucím vedení

obce, jak si poradí s dokončením stavby, ale i

s nastavením jejího provozu a maximálního využití.

Termín jejího dokončení a uvedení do provozu bude

přímo úměrný zajištění potřebných finančních

prostředků. V ideálním případě to může být už únor

příštího roku, v případě zpoždění toku financí srpen až

září 2023.
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Slovo starosty obce

červenec 2022



Dalším bodem volebního programu bylo propojení

vodovodů Horní Třebonín - Prostřední Svince,

Prostřední Svince - Horní Svince, Prostřední Svince -

Dolní Svince, Záluží - Čertyně a Štěkře. Tento bod se

podařilo splnit z podstatné části. Byla realizována

stavba propojení vodovodu Horní Třebonín - Prostřední

Svince. Díky tomu bylo možné zahájit práce na

prodloužení vodovodu dál do Dolní Svince. Tato stavba

je v podstatě hotova a bude pokračovat stavbou

přípojek pro jednotlivé odběratele. Ti si uhradí vlastní

přípojku a stavební povolení, projekt zajistí obec.

Získali jsme také dotaci pro prodloužení vodovodu do

Horní Svince a po dokončení přípojek v Dolní Svinci

zahájíme práce i zde.

Začátkem září se pustíme do vybudování

přečerpávací jímky, která by měla zamezit

zamokřování pozemků na pozemcích nad „starými

bytovkami“, kam jsou odvedeny odpadní vody z domů

stojících vlevo od místní komunikace vedoucí do Dolní

Svince. Zároveň zde bude prodloužena kanalizace a

vodovodní řad.

Zpracovává se projekt pro prodloužení vodovodu do

Štěkře a Čertyně ze Záluží. Po jeho dokončení a

získání potřebného stavebního povolení podáme

žádost o dotaci, která by měla být také úspěšná. Tolik

tedy k vodovodům.

Dalším bodem našeho volebního programu bylo

vybudování kanalizace a čističky odpadních vod

v Prostřední Svinci a v Záluží. Jsou podány žádosti o

dotaci, zatím čekáme. V tomto bodě jsme tedy úspěšní

nebyli.

Dali jsme si také závazek plynofikovat další část

Dolního Třebonína - „staré bytovky“. Zde jsme se

ovšem nesetkali se zájem občanů a navíc současné

podmínky pro vytápění plynem nejsou zrovna ideální.

Z tohoto bodu tedy sešlo a ani do budoucna nebude

asi aktuální.

Naplánovali jsme si také rekonstrukci sociálního

zařízení v Záluží č. p. 3 - bývalý dům s pečovatelskou

službou. Tento bod se nám podařil splnit beze zbytku a

všech 14 bytů bylo bez dotací, jen z prostředků obce,

celkovým nákladem téměř 1,8 milionu korun

kompletně rekonstruováno (voda, elektrické rozvody,

odpady, sociální zařízení).

Spíše zbožným přáním, než možností realizace, se

zpočátku zdála plánovaná stavba chodníků v obci.

Vzhledem k finanční náročnosti stavby a nemožnosti

získat dotaci jsme stavbu původně naplánovali tak, že ji

zrealizujeme ve dvou etapách. Po vyhodnocení

aktuální finanční situace obce jsme se však rozhodli

chodník postavit celý. Za bonus považuji zkoordinování

jeho stavby s generální opravou hlavní komunikace

probíhající středem naší obce. Bez vstřícnosti

Krajského úřadu Jihočeského kraje - Odboru dopravy,

by se to však jen těžko podařilo.

Silnice je totiž v jeho vlastnictví a její rekonstrukce

byla spolufinancována i z prostředků Evropské unie.
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Posunout její realizaci o celý rok, tedy až bude hotov

náš chodník, bylo hodně složité a vyžadovalo dle mého

zjištění poměrně náročná jednání na úrovni

ministerstva.

Náklady na stavbu chodníku včetně nového

veřejného osvětlení v celé délce 800 m se pohybovaly

ve výši téměř 7 mil. Kč. Stavbu jsme realizovali bez

dotace, z vlastních prostředků.

Podařilo se nám také postavit dlouho a právem

požadovaný chodník od Zdeňků kolem školy a potoka

až ke „starým bytovkám“, který je poměrně hodně

využívaný. V zimních měsících nebo v době dešťů se

zde jen velmi těžko procházelo. Tento chodník byl

postaven také jen z prostředků obce.

Za pomoci státní dotace jsme splnili další bod

našeho volebního programu, kterým byla přístavba

jedné třídy a krásné otevřené učebny u naší základní

školy. Zároveň byly upraveny i venkovní prostory kolem

školy včetně nového oplocení, pojízdné brány a

výsadby tújí kolem celého plotu.

Máme také zpracovanou studii rozšíření prostor

mateřské školky, které by měly vzniknout zčásti ze

stávajících kanceláří obecního úřadu, archivu a

menšího skladu. Vchod by byl řešen přístavbou

z venkovních prostor mateřské školy mezi budovou

obecního úřadu a svahem pod bytovým domem č. p.

120. Podmínkou zahájení stavby je zpracování projektu

pro stavební povolení a získání dotací. To by neměl být

v tomto případě až tak velký problém.

Navíc, oproti volebnímu programu, se nám

nákladem téměř 1,8 mil. Kč podařilo provést rozsáhlou

rekonstrukci prostor klubovny hasičů v Prostřední

Svinci. Vznikly zde zcela nové prostory pro jejich

činnost. Vlastní prostory zde mají i mladí hasiči a své

místo zde našla i knihovna.

Právě členové SDH zde odvedli ve svém volném

čase drtivou část práce a celá rekonstrukce proběhla

prakticky v jejich režii. Část vybavení a zařízení se jim

podařilo získat bez přispění obce prostřednictvím

sponzorů. Za to jim patří velké poděkování a v dnešní

době bezesporu i obdiv.

Také nad rámec volebních slibů se nám podařilo

zajistit od ministerstva zemědělství dotaci na obnovu

třech malých vodních nádrží mezi Prostřední a Dolní

Svincí. V místě, kde byly bez přehánění tři zarostlé

větší „louže“, vznikly tři nádherné vodní nádrže, které

nejenže jsou ozdobou krajiny, ale zadrží poměrně velké

množství vody v krajině, což bylo také jedním

z hlavních cílů jejich revitalizace. V době psaní mého

příspěvku se již napouštěly.

Rybníky v krajině po napuštění
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Po poměrně dlouhé době se nám podařilo získat

dotaci na instalaci bezdrátového výstražného systému

– veřejného rozhlasu. Práce na jeho realizaci byly již

zahájeny a budou hotovy patrně do konce září.

Rozhlas bude možno ovládat také dálkově a to i jeho

jednotlivé větve ve všech částech naší obce.

Máme rovněž podanou žádost o dotaci na

rekonstrukci veřejného osvětlení. Současné výbojky

nahradíme LED osvětlením. Od tohoto opatření si

slibujeme vzhledem k rozsahu našeho VO poměrně

velké úspory elektrické energie, což je v současné

době více než aktuální.

Hodně důležitou dotaci se nám podařilo také získat

na zateplení a výměnu oken u bytového domu č. p.

120, kde má obec 9 bytových jednotek. Původní okna

byla již ve velmi špatném stavu a jejich výměna tak

byla nutná.

Nákladem 620.000,- Kč bez dotace, jsme

vybudovali workoutové hřiště, které je velmi často

využíváno, a to širokou veřejností bez ohledu na věk.

Škoda jen, že někteří nenechaví jedinci se vyžívají

v ničení jeho částí, např. stolu na stolní tenis, jehož

povrch posekali nějakým kovovým předmětem.

Tomuto jednání nezabránily bohužel ani kamery, které

celý prostor kolem tohoto a dětského hřiště monitorují.

Po delší době jsme také do jednotlivých částí naší

obce konečně rozmístili celkem devět informačních

cedulí.

V návaznosti na stavbu chodníku jsme nechali

u parku postavit autobusovou čekárnu, kde bohužel

některý dorostenec, krátce po jejím dokončení,

poškodil nožem zabudovanou lavičku.

Podařilo se nám také získat dotaci na 400 ks

kompostérů. 90% je jich již na zahradách a doufám, že

slouží dobře svému účelu.

Po dlouhém váhání jsme pro potřeby obce v roce

2020 také koupili z vlastních prostředků malé nákladní

vozidlo ZEBRA včetně příslušenství v celkové hodnotě

vyšší než 2 mil. Kč, které v letních měsících využívají

naši pracovníci technické čety pro odvoz různého

materiálu a v zimě pro údržbu místních komunikací.

S pomocí dotace se nám podařilo pořídit pro činnost

našich hasičů dodávkové vozidlo Ford, které je

upraveno pro jejich potřeby. Stodola, kterou hasiči

využívají pro parkování svých vozidel a uskladnění části

výzbroje, dostala novou fasádu.

Podporovali jsme činnost všech tří SDH a zásahové

jednotky.Kulturní a společenský život jsme se snažili

udržet tak, jak nám to dovolil Covid-19. Novou podobu

i rozmanitější obsah dostal i náš Občasník.

Výčet našich aktivit v uplynulém období je více jak

bohatý. U všech činností nejsou uvedena čísla. Většinu

akcí, včetně té největší, kterou byla stavba chodníku,

jsme financovali z našich prostředků. Někde jsme

využili dotace, ale i zde musela být v různé výši finanční

spoluúčast obce.

Na základě výše uvedeného si dovolím tvrdit, že po

bytové výstavbě, která skončila před více jak dvaceti

lety a bezesporu umožnila a nastartovala další rozvoj

obce, bylo toto pomalu končící volební období,

z pohledu rozvoje obce, jedno z nejúspěšnějších.

Na závěr svého příspěvku, jehož cílem bylo Vás

alespoň v krátkosti seznámit s výsledky naší práce

v uplynulých čtyřech letech, bych chtěl poděkovat

všem zastupitelům za dosavadní spolupráci. I díky ní se

podařilo naší obec opět posunout o řádný kus vpřed.

Děkuji i všem našim občanům, kteří měli pochopení

pro mnohdy nepříjemné situace, např. při stavbě

chodníku a opravě místní komunikace. I oni tak přispěli

svým dílem ke zdárnému a bezproblémovému

dokončení prací.

S přáním všeho dobrého

Pavel Ševčík, starosta obce 

Informace sportovně kulturní komise

Před letními prázdninami jsme uspořádali akci, na

kterou se těší především děti z Třebonínska. Tou bylo

25. 6.2022 Rozloučení se školou.

Tentokrát jsme ho uspořádali poblíž našeho Bike

Parku. Potěšila nás hojná účast a děkujeme všem

pořadatelům za přípravu.

Fotografie z této i dalších akcích si můžete

prohlédnou na nově upravených internetových

stránkách obce: www.dolnitrebonin.cz


