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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


