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Výběr vodného za 1.čtvrtletí
Výběr vodného za 1.čtvrtletí se bude konat o víkendových dnech 19.-21.března. V Holousích
se bude vybírat 19.3. v odpoledních hodinách, v Třebusicích 20. a 21.3. jako obvykle. Kdo
nebude zastižen doma při vybírání vodného, musí přijít nahlásit stav vodoměru a zaplatit
vodné na OÚ v úředních hodinách. Cena vodného byla zvýšena od 1.ledna 2010 na 27,Kč/m3.

Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad
Se začátkem jarního období přichází doba úklidů a zimních restů, a tak určitě očekávanou
zprávou pro všechny bude datum umístění kontejnerů na rozměrný i nebezpečný odpad.
27.března bude od 8:00 před OÚ a v Holousích k dispozici kontejner na odpad rozměrný
odpad z domácností. Kontejner na nebezpečný odpad (určen na pneumatiky, staré televizory,
ledničky, baterky, vyjetý olej v kanystrech atd.) bude občanům k dispozici 17.dubna od 8:00–
12:00. Jen připomínáme možnost uložení nebezpečného odpadu pro naše občany ve sběrném
dvoře v Kamenném Mostě, a to každou první sobotu v měsíci (více informací na OÚ, vývěsce
OÚ či na internetových stránkách obce).

Informace Policie ČR
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje by uvítalo spolupráci občanů v oblasti boje
proti drogové kriminalitě. Z tohoto důvodu byla zřízena linka 974 861 717 a e-mail
drogam.stop@seznam.cz k možnosti předávání anonymních informací o výrobě či distribuci
drog. Policie ČR děkuje všem občanům za spolupráci.

Psí exkrementy
Po zimní nadílce přišlo tání sněhu a po něm rozčarování nás všech nad stavem našich
chodníků. Opět jsme všichni mohli spatřit jak někdo (ne)používá pytlíky na psí exkrementy,
které jsou v celé obci Vám všem a především Vašim mazlíčkům určeny. Proto žádáme
všechny občany, kteří pořádek po svých miláčcích přestali uklízet, aby se navrátili ke
slušnosti a vše začalo směřovat k pořádku, který jsme mohli zaznamenat v podzimních
měsících. Opět připomínáme, že hříšníkům může být uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč
dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů podle § 47, odst. 2.

SPD jede do „zlaté kapličky“
Další akcí, která přijde zanedlouho pro naše kulturní sdružení bude návštěva vrcholu českých
divadel a to „zlatá kaplička“ tj.Národní Divadlo, kde naši účastníci shlédnou představení
„Naši furianti“. Sraz na návsi pro všechny účastníky mimořádně dříve, a to ve 12:00 u
kapličky.

Sněhová nadílka ve fotografiích
Letošní zima nás obdařila nebývalým množstvím sněhu a tak jsme si říkali, že by nebylo
špatné z bílé sněhové nadílky, která všem udělala pár starostí, ale i radostí, zejména malým
našim ratolestem, udělat rozsáhlejší fotogalerii na webových stránkách obce. Pokud by se
někdo chtěl zapojit aktivně do této akce, může svá fota, které pořídil z letošní zimy posílat na
obectrebusice@seznam.cz nebo kubinp@ttc.cz.

Spolupráce s OP Koleč
I když jsme tuto informaci už jednou v občasníku i na webových stránkách obce uveřejňovali,
tak stále se množí dotazy, kam se obracet při problémech, které nastanou v rozporu se
zákonem. A tak „opakování je matka moudrosti“: Krajský úřad Středočeského kraje vydal
souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Koleč a obcí Třebusice k zajišťování
výkonu činnosti podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Občané mohou při problémech, které spadají do kompetence obecní policie kontaktovat
strážníky obecní policie Koleč na tel. čísle 725 612 625.

Posezení k MDŽ potěšilo
O dva dny dříve než je v kalendáři evidovaný Mezinárodní Den Žen, oslavili svátek také
třebusické seniorky, které byli 6.března OÚ pozvány do útrob „horního“ hostince. Vzhledem
k tomu, že obec nedisponuje sálem, či podobným prostranstvím, kde by se dal sejít daleko
větší dav, určily se podmínky následovně a to, že svátek našeho něžného pohlaví budeme
zejména určovat seniorské kategorii, která byla zvolena a pozvána od hranice 60 let.
Z důvodu odřeknutí účasti na akci od pozvaných žen se tato hranice nakonec posunula o jeden
rok níže a byly pozvány ženy i slavící v tomto roce 59.narozeniny. S účastí až na pár výjimek,
které přislíbili svoji účast a přesto nedorazili, jsme byly spokojeni a doufáme, že i druhá
strana byla spokojena s kulturním programem, přichystaným k této akci. Třebusické občanky
určitě potěšila květina se sladkým zákuskem při kávě a nechyběl ani dárek v podobě
vyrobeného přáníčka od dětí z naší mateřské školy Duha, kterým touto cestou děkujeme.

Levné energie pro občany
Stále více se množí nabídky různých firem slibujících levnější elektrickou energii. Obecní
úřad projednal v poslední době zajímavou nabídku firmy CENTROPOL ENERGY a.s. a to
nejen pro elektřinu, ale také pro zemní plyn. Protože tato nabídka by mohla být zajímavá pro
drtivou většinu občanů, projednal obecní úřad se zástupci firmy konzultace na dané téma.
Tato se uskuteční dne 27.3.2010 od 8.30 hod. do 11.30 hod. na OÚ – je to v den přistavení
velkokapacitního kontejneru před OÚ. Takže lze zabít dvě mouchy jednou ranou a navíc při
velkém zájmu občanů lze využít i možných „obecních bonusů“.
Zájemci si s sebou vezmou roční vyúčtování elektřiny a plynu, aby se mohli na místě
dozvědět případnou úsporu.

Otevřená kaplička o Velikonocích
Jako minulý rok bude i tentokrát otevřena naše kaplička pro veřejnost, a to v neděli a
v pondělí 4.a 5. dubna 2010 od 8 – 18 hodin.

Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprlka slivovice,
tak se svátky jara slaví,
ať jste veselí a zdraví.

Krásné prožití velikonočních
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svátk , hodně
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mokrou pomlázku a hlavně
hlavn krásnou výslužku
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