OBČASNÍK
Třebnouševes, Ostrov a Vinice
prosinec 2019

www.trebnouseves.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec prosince, pomalu přicházejí vánoční svátky, které vykouzlí pohodovou atmosféru v
našich domovech, ale také v tomto čase bilancujeme právě uplynulý rok. Dovolte mi, abych Vás po
roce našeho působení ve vedení obce informoval o dění v našich obcích. Z toho důvodu vznikl tento
občasník, který Vám přinese informace o činnosti obecního úřadu, místních spolků a mateřské školky.
Informace z obecního úřadu
Personalistika
Po skončení účetní paní Novákové nám v současné době účetnictví zpracovává firma paní
Kvasničkové v Jičíně. Pokladnu vede paní Jana Felbrová a administrativní činnost má na starosti paní
Monika Langrová. Obě dvě tuto činnost vykonávají po svém zaměstnání. Jsme si vědomi, že toto není
ideální stav. Z tohoto důvodu bylo vypsáno výběrové řízení na účetní na plný pracovní úvazek, ale do
současné doby se nám toto místo nepodařilo obsadit.
Poplatky
V letošním roce firma FCC, která nám zajišťuje odvoz odpadu, zdražila své služby, a proto došlo
ke zdražení známek na odvoz popelnic pro rok 2020. Do zdražení známek jsme ale nezahrnuli odvoz
kontejnerů a nebezpečného odpadu (toto zdražení bude financováno z rozpočtu obce), abychom
ještě více nezatížili rodinné rozpočty. Ostatní poplatky (za psy, stočné), zůstávají shodné s minulým
rokem.
Přehled poplatků za odvoz odpadu /porovnání let 2019 a 2020/

Velikost nádoby
110 l
110 l
110 l
240 l
Plastový pytel

Četnost svozů
12x
26x
42x
26x
1x

Známka
žlutá
zelená
červená
zelená

2020

2019

Sazba poplatku
Kč/rok/ks
750 Kč
1 250 Kč
1 750 Kč
2 300 Kč
60 Kč

Sazba poplatku
Kč/rok/ks
720 Kč
1 170 Kč
1 638 Kč
2 200 Kč
55 Kč
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Rozdíl
30 Kč
80 Kč
112 Kč
100 Kč
5 Kč
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Přehled poplatků za psy 2020
Roční poplatek ze psů
za psa
za druhého psa
za třetího psa
za čtvrtého a každého dalšího psa

Výše stočného 2020
Částka
50 Kč
100 Kč
600 Kč
1 000 Kč

 252 Kč / osoba (7 Kč m3)

Investice
 Po posouzení technického stavu místního rozhlasu jsme přistoupili k celkové rekonstrukci rozhlasu
za částku 171.094 Kč. Myslíme si, že firma Elmik s.r.o. odvedla dobrou práci, a každý občan nyní
dobře slyší hlášení obecního úřadu.
 Veřejné osvětlení nám v současné době spravuje firma MEDIOS-MK, s.r.o., která odstranila
dlouholeté problémy se zapínáním veřejného osvětlení, instalovala do vesnic soumraková čidla,
zhotovila revizi a upozornila nás na další potřebné investice do veřejného osvětlení.
 V obci Ostrov byly provedeny restaurátorské práce p. Veselým na památníku obětem 1. světové
války za částku 50.000 Kč.
 V Třebnouševsi z důvodu havarijního stavu chodníku nad Hostincem u Jarošů byla provedena
firmou Geosan s.r.o. za částku 141.000 Kč jeho celková rekonstrukce.
 Pro SDH Třebnouševes byl schválen nákup nové sportovní hasičské stříkačky za částku 235.000
Kč.
 Po několika letech byl dokončen územní plán.
 Údržba a zhodnocení obecního majetku:


výměna podlahové krytiny,



výměna plynového kotle za 75.000 Kč,



pořízení chlorátoru do MŠ,



vyčištění obecní studny,



oprava čističky odpadních vod,



oprava kanalizace na návsi v Třebnouševsi,



natření dřevěného kříže v Ostrově.

 Naší největší investiční akcí je vytvoření projektové dokumentace na celkové zateplení budovy,
výměnu oken, nového systému vytápění budovy, zřízení rekuperační jednotky u mateřské školky
a obecního úřadu za částku 230.000 Kč pro podání žádosti na dotační titul s 40 % dotací. Žádost
o datace bude podána v druhé polovině prosince 2019. V případě poskytnutí dotací je tato
celková rekonstrukce budovy plánována na měsíc červen až začátek září 2020.
 Jak jste si všimli, tak jsme společně s místostarostkou paní Mgr. Evou Slámovou, prováděli
průzkum v obcích Ostrov, Vinice a Třebnouševes a občanů jsme se dotazovali na zřízení
vodovodu. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že 95,5 % občanů si přeje vybudování vodovodu, z
toho 52,7 % občanů se připojí k vodovodnímu řádu a 28,6 % občanů ještě neví. Na základě
tohoto průzkumu zastupitelstvo obce Třebnouševes dne 4. 12. 2019 schválilo vybudování
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veřejného vodovodu pro naše obce. Ihned začátkem roku 2020 začneme připravovat potřebné
dokumenty pro podání žádosti o datace na vybudování vodovodu.
 Jsme si vědomi, že v našich obcích je třeba mnoha investic do majetku obce: např. v obci
Ostrov chodník, v Třebnouševsi budova školy, na Vinici rybník, a kanalizace ve všech vesnicích
je jedno velké téma. Rozpočet obce je omezený částkou cca 4.300.000 Kč, ale o těchto věcech
víme a budeme se snažit, je co nejdříve řešit. Na účtu obce jsou finanční rezervy, které chceme
společně s dotací, investovat do vybudování vodovodu. Tato investice bude finančně náročná.

Zkusme se chvilku zastavit před každodenním shonem, stresem a važme si všech okamžiků, které
nám život dává. Před koncem roku mi dovolte, abych Vám jménem celého zastupitelstva obce
popřál klidný a pohodový konec roku 2019, hezké prožití vánočních svátků a do nového roku 2020
hlavně pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Miroslav Vojtíšek
starosta obce
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ČINNOST SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TŘEBNOUŠEVES
Dne 19. 1. 2019 se konala Výroční valná
hromada SDH Třebnouševes za účasti 16
členů. Valnou hromadu řídila velitelka
SDH Třebnouševes paní Císařová. Na
schůzi se probíralo hospodaření za rok
2018, okrsková soutěž, kterou SDH
Třebnouševes pořádalo v roce 2018,
zazněla zpráva o činnosti SDH, zvolila se
nová pokladní, plán činnosti na rok 2019.
V současné době má sbor 30 členů.
Stávající členové byli seznámení s
novými členy, se stávajícím mužským
družstvem, které reprezentuje naší obec.
V rámci diskuze zaznělo, že se bude
konat nábor nových hasičů – mládež,
ženy, muži.
Hasiči ve spolupráci s obcí v roce 2018 pořádali okrsek a vybavili se novým vybavením hadicemi,
proudnicemi a opasky. V roce 2019 se dokupoval koš a nové hadice ženám. V letošním roce obec
Třebnouševes hasičům přispěla finančním darem na nákup nové výzbroje, nářadí a na startovné
na soutěže. Obecní úřad předpokládá i v příštím roce finanční podporu dobrovolným hasičům
nákupem potřebných součástí jejich výstroje a výzbroje.
V letošním roce se hasiči muži, ženy
a děti zúčastnily okrskové soutěže v
Rašíně. Muži se na okrskové soutěži
umístili na 2. místě a ženy na 3. místě
a družstvo mladších a starších dětí
byly ukázkou. Ze začátku sezony
SDH Třebnouševes mělo 2 družstva
dětí mladší a starší tyto družstva se
zúčastnila okrskové soutěže v
Rašíně, mladší družstvo dětí se
zúčastnilo Milovické naběračky a
umístily se na krásném 2. místě. Muži
se zúčastnili všech soutěží o Pohár
starosty (5 soutěží) a z celkového
hodnocení se umístili na 5. místě.
Muži nás také reprezentují na
nočních závodech v Sedlicích,
Kozojedech a v Dubenci a na
spoustu dalších denních závodů.
Tento rok se složilo i družstvo žen, celkem se ženy zúčastnily čtyř soutěží. V současné době máme
družstvo mužů, žen a dětí. V letošním roce SDH Třebnouševes podalo žádost obecnímu úřadu
Třebnouševes o zakoupení nové požární stříkačky za účelem lepšího umístění mužů na soutěžích.

Klára Císařová
velitelka SDH
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MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBNOUŠEVES
Mateřská škola má v současnosti zapsaných 22 dětí ve věku od dvou do šesti let.
V mateřské škole probíhá řada tradičních akcí, jako jsou například výtvarné dílny pro rodiče s dětmi,
besídka pro maminky a vánoční besídka, zpívání u stromečku na návsi, zahradní slavnost, vítání
občánků.
Tento rok se nám podařilo získat velmi zajímavou finanční dotaci ve výši 350 000 Kč pro zvýšení
kvality výuky. Díky této finanční podpoře si můžeme dovybavit či obnovit vybavení MŠ. Zároveň
můžeme častěji jezdit na výlety, pořádat různé akce a projektové dny s odborníky z praxe, které
jsou financovány právě z těchto peněz.
Dotace se nám povedly získat díky všem našim školním i mimoškolním aktivitám. Máme z toho velkou
radost.
Velmi si vážíme úzké spolupráce s rodiči, OÚ Třebnouševes, ZŠ Komenského, logopedem a PPP Jičín,
díky které dokážeme dětem vytvořit podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí pro jejich
vzdělávání.
Věra Černá
ředitelka MŠ Třebnouševes
T. J. SOKOL TŘEBNOUŠEVES, Z.S.
V letošním roce proběhla změna ve vedení spolku. Dlouholetému starostovi spolku, panu Jaromíru
Mackovi, patří poděkování za jeho dlouholetou činnost.
Spolek již tradičně pořádá několik akcí během roku, zaměřených především na mládež:

 Dětský maškarní karneval s různými soutěžemi a hudebním doprovodem
 Dětské sportovní odpoledne - letos spojené s ukázkou techniky Hasičského záchranného sboru
v Hořicích a techniky Policie české republiky
 Posvícenská zábava s hudebním doprovodem manželů Němečkových
 Vánoční turnaj v ping-pongu
 Turnaj v karetní hře prší
Na tyto akce jsou srdečně zváni všichni obyvatelé našich obcí.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na úkor svého volného času spolupodíleli na
organizaci těchto akcí. Děkujeme a těšíme se na shledanou v příštím roce.

Pavel Tomášek
předseda T. J. Sokol Třebnouševes
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POKLAD Z PŮDY (NÁZEV ZAPŮJČEN Z POŘADU FTV PRIMA)
V jedné ze tříd naší školní budovy se nachází sklad obecního majetku, který je líto vyhodit, ale zatím
pro něho není uplatnění.
Mezi jinými je zde následek přestěhování obecní knihovny do malých prostor ve školce a jsou zde
uloženy knižní fondy, které se tam již nevešly. Jsou to knihy pocházející z počátku zakládání
Obecních knihoven z Obcí Třebnouševes, Ostrov, Vinice a Rašín.
Jen těžko v současné době by hledaly čtenáře a ani jejich stav neláká ke čtení. Jsou uloženy v
suchu a pořádku a budou čekat na rozhodnutí co s nimi, až se škola dočká potřebné rekonstrukce.
V koutě třídy stála také bedna, plná papírů a
dokumentů, vypadající spíše jako odpadová
skládka. Při podrobnějším posouzení se ukázalo,
že se jedná o dokumenty Obce Třebnouševes
datované od roku 1858. Jak se stalo, že unikly
archivaci dle zákona o archivaci dokumentů
případně skartaci, dnes již nikdo nezjistí.
Součástí dokumentů je např. „dokladace“
volby starosty obce včetně volebních lístků,
„dokladace“ o vymáhání daní, dávek a
poplatků, evidence obyvatel, apod.
Dále parcelní mapy jak usedlostí, tak katastru
obcí od roku1894. Zachovaly se i zápisy z
jednání orgánů obce mezi léty 1890 až 1942. Účetní knihy, rozpočty, stavební záležitosti obce.
Nacházejí se zde i věci veřejného zájmu a kulturní dokládající činnost spolkovou např. domkařů a
malorolníků apod.
Je zde např. kniha zápisů Honebního společenstva od roku 1906 do roku1927, seznam čeledínů a
služek pracujících na větších hospodářstvích a tzv. „Knížky čelední“.
Starosta Obce pan Vojtíšek rozhodl, že tento materiál je nutno zachovat pro budoucí generace a
proto byl veškerý materiál zaevidován a uložen v Okresním archivu v Jičíně.
Tento soubor tvoří, spolu s kronikami obce, neocenitelný základ pro studium jednání a snažení
našich předchůdců.
Bylo by dobře, aby byl více zpracován a poskytl nám žijícím představu o tom, jak myslili a o co
usilovali naši předchůdci a jak se jim podařilo založit prosperující a moderně, na tehdejší dobu
vedenou a vystavěnou vesnici. Ono vybudovat školu, kanalizaci a pevnou „kostkovou“ silnici
nebylo v té době běžné. Některé jiné obce to dělaly až daleko později.
Abychom se nemuseli stydět, až budou vnuci posuzovat naší dobu, co jsme udělali a vybudovali.
Lidé, kteří v té době v obci žili, se věru stydět nemusí.
Seznam položek je k disposici na obecním úřadu pro případné badatele. Jistě se někdo najde, kdo
jej prostuduje a přiblíží nám tuto dobu.

Ing. Zdeněk Rychtera

OBČASNÍK – Třebnouševes, Ostrov, Vinice / prosinec 2019

Str. 6

KULTURNÍ AKCE
Výlet na zámek Kačina - výstava orchidejí a zámecká pouť
Navštívili jsme již šestý ročník výstavy
orchidejí na zámku Kačinu. Letos si pro nás
připravili velmi pěkné kousky. Odhalili jsme
mnohá tajemství neobvyklých druhů,
dozvěděli se informace o jejich pěstování.
Orchideje provoněly celou zámeckou
oranžerii.
Vystavené orchideje byly ze zámecké
oranžerie, Botanické zahrady Praha Troja a
firmy Terra Koruna.

Výlet do lázeňského městečka Kudowa Zdrój
Kudowa-Zdrój, česky Lázně Chudoba či
Chudoba, je polské lázeňské město pod
Stolovými horami v povodí Metuje, v
nadmořské výšce okolo 400 metrů. Leží v
Kladsku, v stejnojmenném okrese v
jihozápadním Polsku, v Dolnoslezském
vojvodství při hranici s Českem, jen několik
kilometrů na severovýchod od města
Náchod, se kterým ho spojuje silnice. Město
má kolem 11 000 obyvatel.

Cestopisná přednáška Katalánsko, země
Dalího a Gaudího, přednášející: Pavel
Bičiště
Pan Pavel Bičiště je dlouholetý pracovník
v oblasti cestovního ruchu, spolupracovník
a fotograf různých cestovních kanceláří.
Promítal nám diapozitivy a prezentace
z Katalánska, území na severovýchodě
Španělska. Jeho přednáška byla velmi
zábavná, netradiční formou nám představil
zajímavosti z přírody, historie a přiblížil nám
místní obyvatele, jejich zvyky a také vlastní
zážitky.
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Populárně - naučná přednáška „Zvládli byste znovu autoškolu“, přednášející: Vladimír Žalman

Kladení věnců spojené s lampionovým průvodem
Oslava 101. výročí vzniku
Československé republiky. Kladení
věnců k pomníku v Třebnouševsi a
Ostrově spojené s lampionovým
průvodem.

Divadelní představení - SDS Miletín, „Zátiší s loutnou“
Režie a scénář: J. Kněžourek, autor: J. Břehový,
Hráli: D. Fleglová, J. Bartoníčková, I. Zavadilová,
R. Kněžourková, P. Balihar, R. Petříková

OBČASNÍK – Třebnouševes, Ostrov, Vinice / prosinec 2019

Str. 8

Divadelní představení - Městské divadlo Mladá Boleslav, „Chaplin“

Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních her. Tak třeba jeho čtyři
manželky by vydaly na slušnou tragikomedii. Jeho vztah k nemocné matce je jímavá a citlivá
balada. Jeho dar najít v každé lidské situaci humor je groteska grotesknější než jeho grotesky
filmové. Jeho posedlost filmem si nezadá s Mozartovou vášní k hudbě a jeho konflikt s americkou
justicí by byl výsostným politickým divadlem. Chaplinův život jakoby mapoval pohnuté osudy 20.
století. Režie: Pavel Khek. Hráli: M. Ruml j. h., L. Končoková, L. Matoušková, P. Prokeš, R. Teprt aj.

Vánoční zastavení
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Turnaj v ping-pongu
ve spolupráci s T. J. SOKOL Třebnouševes

Str. 9

Sportovní odpoledne ve spolupráci s T. J. SOKOL Třebnouševes

Dětský karneval ve spolupráci s T. J. SOKOL Třebnouševes
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KULTURNÍ AKCE
Pálení čarodějnic
30. dubna jsme tradičně pálili v „třešňovce“ čarodějnice.
Stanování v „třešňovce“
Každoroční stanování našich ratolestí s rodiči u táboráků v „třešňovce“.

Setkání seniorů
Za podpory obecního úřadu proběhlo, jako již tradičně, „Setkáni seniorů“ v hospůdce na
koupališti.

Nadcházející události
20. prosince
Vánoční zastavení
Třebnouševes, náves, 15:30

28. prosince
Turnaj v ping pongu
Třebnouševes, hostinec „U Jarošů“, 13:00

30. prosince
Turnaj v hře „prší“
Třebnouševes, bistro „Černý“, 14:00
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Obecní úřad
Pokladní a úřední hodiny obecního úřadu
pondělí
18:00 - 20:00
Starosta:

Lic. Miroslav Vojtíšek

720 936 515
outrebnouseves@cbox.cz

Místostarosta:

Mgr. Eva Slámová

605 958 754
outrebnouseves@cbox.cz

Administrativa:

Monika Langrová

725 881 164
outrebnouseves@cbox.cz

Jana Felbrová
Knihovna

Mgr. Marie Zapadlová

493 696 613
outrebnouseves@cbox.cz

Otevírací doba knihovny:
pondělí - každý sudý týden

18:00 – 19:00

Vydává obec Třebnouševes, tisk a sazba Jan Stříška, náklad 120 výtisků, neprodejné.
redaktoři: Miroslav Vojtíšek, Klára Císařová , I ng. Zdeněk Rychtera, Pavel To mášek , Věra Černá
korektury: Lukáš Vá ňa, foto: Markéta Váňová, Miroslav Vojtíš ek, Klára Císařová.
Příspěvky do nového občasníku přijímáme na emailové adrese outrebnouseves@cbox.cz .
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