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Poděkování Jednotce Sboru dobrovolných hasičů a fi Eko Bi s.r.o.
Děkujeme dobrovolným hasičům z JSDH Třebovice za rychlou a obětavou
pomoc, kterou poskytli po přívalovém dešti 25. května, který vytopil sklep
základní školy a bahno z polí zaplavilo obecní komunikace a několik sklepů.
Ten den bylo přivezeno i nové hasičské auto a hned bylo zapojeno do
záchranných a úklidových prací.
V dalších dnech jsme s obavami sledovali vývoj počasí a množství dešťových
srážek, které zvláště na Moravě způsobily rozsáhlé povodně, a bohužel se
naplnily naše obavy, že se povodně nevyhnou ani naši obci. První stupeň
povodňové aktivity byl vyhlášen ve středu 2.6. a ve čtvrtek 3.6. v 1:00 hod. byl
dosažen II. stupeň povodňové aktivity, od 4:00 hod. JSDH Třebovice zajišťovala
hlídkovou službu po celou dobu trvání II. stupně povodňové aktivity. Znovu a
znovu se ukazuje, že potřebujeme tyto dobrovolníky, kteří obětují svůj volný čas
pro pomoc spoluobčanům, že je nutné a potřebné, aby měli k dispozici dobrou a
výkonnou techniku k odstraňování následků přírodních pohrom, ať už jsou to
přívalové deště, povodně nebo vichřice. Děkujeme celé jednotce pod vedením p.
Miloslava Píši a kterou tvoří: Tomáš Sirový, Milan Hejč, Tomáš Pavlík,
Ladislav Kříž, Radek Skokan, Jaroslav Šimek, Michal Ongrádi, David Píša,
Tomáš Pleskot, Josef Smola, Rudolf Frimmel, Petr Kašpar, Marek Hejč, Michal
Lachman.
Velké poděkování patří vedení fi EkoBi s.r.o. Česká Třebová a jejím
zaměstnancům, kteří poskytli rychlou pomoc a ochotně napytlovali písek a
dovezli ho do naší obce.
- oú -

Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne
v pátek 25. června 2010
od 17:00 do 19:00 hodin
před Obecním úřadem.
Cena za vakcinaci proti vzteklině činí Kč 80,Současně je možno vakcinovat psa i proti psince,
parvovirose a hepatitidě.
Očkovací průkazy si vezměte s sebou.
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Příspěvky zasílejte e-mailem nebo na adresu Obecního úřadu Třebovice.

Vodní hospodářství v roce 2009
Náklady v Kč:
Poplatky za odběr podzemních vod
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Pohonné hmoty
Ostatní nákupy
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní osobní výdaje
Celkem
Příjmy v Kč:
Příjem za vodné
Ostatní příjem
Odebraná voda v m3 z vrtu v Rybníku
Voda vyfakturovaná podle stavu vodoměrů
Voda vyfakturovaná domácnostem
Voda vyfakturovaná ostatním

164.000,145.850,92
130.054,98.023,1.808,49.861,4.391,5.120,599.107,92
514.245,16.238,80.359 m3
32.676 m3 tj. 41 %
22.191 m3
10.485 m3

Odpadové hospodářství v roce 2009
Náklady v Kč:
Uložení a odstranění tříděných odpadů
Uložení a odstranění nebezpečných odpadů
Uložení a odstranění směsného komunálního odpadu

170.237,12
2.225,10
404.665,93

Náklady celkem

577.128,15

Příjmy v Kč:
Poplatek za komunální odpad
Podnikatelé zapojeni do systému odpad. hospod.
Příjmy od Ekokomu za tříděný odpad

220.926,29.570,43.478,-

Celkem

293.974,-

Kolik odpadu jsme vyprodukovali:
Název druhu odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Skleněné obaly
Pneumatiky
Olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Baterie a akumulátory
Kovy
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Celkem

Množství odpadu v t
0,03
6,34
5,86
0,81
9,54
0,62
0,03
0,13
0,15
15,86
114,91
42,73
197,01

Školství v roce 2009
Výdaje:
Neinvestiční transfer Městu Česká Třebová za žáky
Neinvestiční transfer Obci Damníkov za žáky
Ostatní osobní výdaje
Dar – hračky na vánoce
Dar – doplacení ceny televizoru
Příspěvek žákům na stravování
Ostatní služby
Opravy
Neinvestiční příspěvek (chod MŠ a ZŠ Třebovice):
- účetní a platy pedagogů
(z důvodu výjimky v počtu žáků)
201.341,20
- energie
300.754,20
- služby
34.666,56
- opravy a udržování
15.592,- materiál
40.448,15
- drobný dlouhodobý majetek
65.538,60
- telefon, bankovní poplatky, poštovné
29.534,19
- ostatní
24.443,- didaktické pomůcky
15.197,Investice
Celkem výdaje na školství za rok 2009

61.200,40.000,7.040,6.184,5.626,119.123,6.449,80
884.303,775.000,-

431.227,-

2.336.152,80

Oznámení o dovolené
MUDr. Zbyněk Černý a MUDr. Kamila Černá budou mít dovolenou
od 28.6. do 16.7.
Prosíme vyzvedněte si léky předem.
Sestra bude přítomna v lanškrounské ordinaci pro akutní případy (Čechova 38 –
budova plicní ambulance a rehabilitace, 1. patro), zástup zajištěn.
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Na úterý 22. června 2010 od 18:00 hod., které se koná na OÚ Třebovice.
Program: prodej pozemků, provozní záležitosti, dotace na zateplení školy.
SVOZ POPELNIC 2.POLOLETÍ 2010

9.7. 6.8. 3.9. 1.10. 12.11. 10.12.
23.7. 20.8. 17.9. 15.10. 26.11. 24.12.
29.10.

