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Výsledky voleb 2010 do obecního zastupitelstva
Kandidát
Počet hlasů
pořadí příjmení, jméno, tituly
abs. v %
1 Kubín Pavel
114 15,89
2 Šulcová Jitka
112 15,62
3 Tauš Jaroslav
106 14,78
4 Losová Doubnerová Dita Ing. 103 14,36
5 Hergesselová Věra
103 14,36
6 Pavlíková Jaroslava
97
13,52
7 Geissler Václav Mgr.
82
11,43

Volba nového starosty/tky
Úvod našeho občasníku patří volbám do obecního zastupitelstva, které se konaly v termínu
15.-16.října. Po „čekací“ době, která je nutná ke schválení výsledků voleb se konalo
8.listopadu zasedání nově zvoleného zastupitelstva, na kterém byl přítomen také odstupující
starosta Ing.Vladimír Vopat. Na něm byla zvolena novou starostkou obce pí.Ing.Dita Losová
Doubnerová, jako místostarostka obce byla zvolena pí.Jitka Šulcová.
Vážení spoluobčané,
jmenuji se Dita Losová Doubnerová, jsem Vaše nová starostka a dovolte mi pár slov úvodem.
Především bych chtěla poděkovat těm, kteří přišli vyjádřit podporu mně a ostatním
zastupitelům vhozením hlasovacího lístku do volební urny. Velice si vážím této otevřené
podpory a ke svému starostování přistupuji s respektem jako k obrovskému závazku nejen
vůči Vám, ale i zbytku obce. Jsem osoba optimistická a doufám, že i v této funkci se budu
moci řídit mým životním mottem: „Když se chce, všechno jde!“.
Laťku mi nastavilo bývalé zastupitelstvo, v čele s Ing. Vladimírem Vopatem, skutečně
vysoko. Posuďte sami. V uplynulých čtyřech letech byly v obci opraveny chodníky,
postaveny nové čekárny, znovuotevřena školka, rekonstruován obecní rozhlas, kaplička
dostala novou fasádu, byly instalovány měřáky rychlosti. Došlo k úpravě zeleně v centrální
části obce. Již tradičně obec podporovala futsalový oddíl, který na oplátku obec důstojně
reprezentuje a připravuje pro děti Dětský den.
Došlo také na obnovení tradičních akcí: vítání občánků, oslava MDŽ pro seniory. Ale minulé
zastupitelstvo zavedlo i novinky, které ve Třebusicích dosud nikdy nebyly. Rozsvěcení

obecního vánočního stromečku spojené s Mikulášem pro děti, Třebusické dýňování o
pořádání zájezdů do divadla pro milovníky kultury.
Děkuji všem členům bývalého zastupitelstva za jejich dosavadní práci a přeji jim hodně elánu
a úspěchů v jejich dalším životě.
Jsem velice ráda, že mohu využít zkušeností zastupitelů, které znáte již z minulého volebního
období: Věra Hergesselová, Jaroslava Pavlíková, Pavel Kubín, Jaroslav Tauš, Mgr. Václav
Geissler.
Nově je na pozici místostarostky obce paní Jitka Šulcová, která také není v obecní
problematice nováček a většina z Vás ji již zná z její práce úřednice na obecním úřadě.
Osvědčené a občany oblíbené akce samozřejmě zachováme.
Naším hlavním cílem je dovedení do zdárného konce již započatých dlouhodobých projektů:
vytvoření územního plánu obce a kanalizace.
Ing. Dita Losová Doubnerová – starostka obce

Kontejner na rozměrný odpad
Se začátkem předvánočních úklidů přicházíme pro Vás občany s nabídkou využití kontejneru
na rozměrný odpad, který bude přistaven k místnímu OÚ v sobotu 11.12. 2010 od 8,30
hodin. Stejný kontejner bude přistavený i v Holousích. Do kontejneru nepatří
elektrospotřebiče, pneumatiky atd. Na tento nebezpečný odpad bude kontejner přistaven až
v roce 2011.

Výběr vodného za 4.čtvrtletí
Výběr vodného za 4.čtvrtletí se bude konat o víkendových dnech 18.-19.prosince.
V Holousích se bude vybírat 17.12. v odpoledních hodinách. Kdo nebude zastižen doma při
vybírání vodného, musí přijít nahlásit stav vodoměru a zaplatit vodné na OÚ v úředních
hodinách. Cena vodného na rok 2010 je 27,- Kč/m3.

SPD jede na Vinohrady
Místní kulturní spolek SPD (Spolek přátel divadla) pořádá pro své členy první výjezd v roce
2011, a to 15.ledna na představení „Jistě, pane ministře!“, které je v repertoáru Divadla na
Vinohradech. V představení exceluje v hlavní roli Václav Preiss, Simona Postlerová, Jiří
Skoumal, Jiří Němec, Daniela Kolářová a další známí herci.

„Soused sousedovi“ – vánoční recepty
Před vánočními svátky přicházíme s novým nápadem pro naše občany, který bude ale
zasluhovat trochu poodkrytí tajemství dobrot třebusických hospodyněk. Kdo by se chtěl
podělit o svůj drahocenný vánoční recept, ať už na cukroví či jinou chuťovku, může tak učinit
do 10.prosince, kdy budeme sbírat recepty od Vás všech a ty potom bychom vytiskly
v předvánočním občasníku. Svoje recepty můžeme donášet v úředních hodinách na OÚ, či
psát na mail obectrebusice@seznam.cz nebo kubinp@ttc.cz.
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