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Obecní symboly
Na svém zasedání projednalo zastupitelstvo obce otázku obecních symbolů – znaku a praporu.
Možná jsme jednou z posledních obcí, která oficiální symboly nemá.
Chceme dát prostor tvořivosti našich občanů a tím je vyzvat k předkládání návrhů znaku a
praporu a to i jednotlivě. Návrhy by měly být podány na obecní úřad do 31.5.2009
v barevném odpovídajícím provedení. Zastupitelstvo poté vybere vítězné návrhy a autory
finančně odmění. Profesionální heraldická kancelář nám potom připraví podklady pro
schválení předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Bližší informace budou zveřejněny v nejbližších dnech na úřední desce v obci, obecních www
stránkách a samozřejmě na obecním úřadu.
Soutěž není profesně ani věkově omezena a zúčastnit se mohou i občané s trvalým bydlištěm
mimo Třebusice.

Přerušení dodávky elektrické energie
Oznamujeme, že ve dne 11.3.2009 dojde k přerušení dodávky elektřiny od 8,00 do 14,00.
Přerušení dodávky se týká od středu obce směr Slatina, směr Želenice, směr Koleč, nádraží.

Kontejner na rozměrný odpad v březnu
14.března bude od 9:00–12:00 k místnímu OÚ přistaven vysokokapacitní kontejner.
Kontejner je určen na rozměrný komunální odpad. Nesmí do něj být vhazovány pneumatiky,
staré televizory, ledničky, baterky atd. Na tento nebezpečný odpad, bude přistaven kontejner
v květnu.

Bytová výstavba v obci
Po jednání zastupitelstva dne 11.2. dostává podoba bytového domu v obci zcela reálnou
podobu. V areálu „koupaliště“ na místě bývalého dřevěného domu by měl vyrůst bytový dům
s 18 malometrážními byty, a to 16 bytů velikosti 2+kk cca 57 m2 a 2 byty velikosti 3+kk.
Protože byl poměrně velký zájem o pronájem sociálních startovacích bytů v budově MŠ,
rozhodlo zastupitelstvo realizovat projekt nápomocný zejména mladým rodinám, ale i starším
občanům – v první řadě občanům obce.
Máme k dispozici předběžná vyjádření všech dotčených orgánů a nikde jsme se nesetkali
s negativním stanoviskem.
Nastává ale doba, kdy bude třeba zvolit způsob financování – dnes v době celosvětové krize
oříšek vskutku hodně tvrdý. Nicméně řešení můžeme možná převzít od Jana Wericha
z klasiky českého filmu „Císařův pekař“ – ten to a ten tohle a všichni dohromady uděláme
moc.
Takže – touto cestou
vyzýváme

zájemce o bydlení v tomto domě, aby se zaregistrovali na obecním úřadě u tajemnice
paní Jitky Šulcové do 31.3.2009.
Na základě přihlášek poté pozveme všechny zájemce na informativní schůzku a společně
projednáme varianty výstavby tak, abychom využili všech možností dotací, úvěrů a vlastních
zdrojů.
Současně si zájemci mohou prohlédnout studii bytového domu s rozvržením jednotlivých
bytů na obecním úřadě. Chceme využít i zkušenosti developerských firem v této oblasti, ale i
jiných obecních úřadů, které již podobnou investici realizovali.

Vodné – březen 2009
Ve dnech 20.-22.3. bude proveden v obci odečet spotřeby vody za I. čtvrtletí letošního roku.
Vzhledem k úpravě ceny od dodavatele Veolia a.s., Kladno dojde i u nás, a to na 25,- Kč za
odebraný m3.
Opětovně platí pravidlo pro ty, kteří nebudou v těchto dnech doma, že spotřebu nahlásí a
uhradí přímo na obecním úřadu v úředních hodinách.
Touto cestou však upozorňujeme všechny občany, že obec jako distributor vody má právo
minimálně 1x ročně kontrolovat spotřebu na jednotlivých vodoměrech (to pro ty, kteří by měli
v úmyslu něco vymýšlet ).

Vinohradské divadlo se povedlo – čeká nás Carmen
21.února vyjel náš SPD za „kulturou“ do Vinohradského divadla na představení Figarova
svatba, která se dočkala úspěšného hodnocení. Po skončení této akce se můžete již dívat
dopředu na další vyjížďku, která je naplánovaná na sobotu 23.května na muzikálové
představení Carmen v Karlínském divadle.

Anketa – umístění svíček v objektu kapličky o svátky
V prvním čísle letošního občasníku jsme Vám nabídli jakožto občanům Třebusic možnost,
zda byste nechtěli, aby naše kaplička byla o státní svátky otevřena a bylo v ní místo na
umístění zapálení svíček. Byla možnost vyplnit anketu, jak pomocí lístku, který byl vložen do
tisknutého občasníku nebo se ankety zúčastnit ne obecních webových stránkách, kde
hlasování současně probíhalo. Pomocí lístku bylo „pro“ 15 občanů, kteří odevzdali anketu na
OÚ, na internetových stránkách bylo „pro“ 21 občanů, „proti“ bylo na webových stránkách 9
občanů.

Posezení s harmonikou pro naše seniory
Obecní úřad Třebusice připravil pro třebusické seniory(občané nad 65 let) zábavný pořad
plný humoru a písniček, které se bude konat v sobotu 28.března v „horní“ hospodě.
Pozvánky budou seniorům doručeny.

28.března

od 14 hodin

Nabídka občanům – servis lyží a kol
S přetrvávajícím zimním počasím a s očekáváním jarního období tlumočíme v našem
občasníku nabídku místního podnikatelského subjektu firmy Sportkohout, jehož spoluvlastník
bydlí v naší obci. Tato nabídka se váže na prodej a servis kol či lyží za výhodné ceny pro
místní občany. Kdo by mě zájem, může počítat s předběžnou 10% slevou na servis a půjčovné
lyžařského či cyklistického vybavení. Více informací se můžete dozvědět na tel.777588975
p.Myslivec, který vše zařizuje pro svoji kladenskou prodejnu. V podvečerních hodinách je
také možná osobní schůzka v čp.1 (bytovky ve středu obce). Výhodou této služby je, že své
sportovní náčiní můžete odevzdat právě na této adrese, odkud bude odvezeno na kladenskou
prodejnu. Další informace na již zmíněném čísle.
Prodejny na Kladně:
Sportkohout Na Kovárně
Sportkohout Město
J.Vrby 563
Váňova 906
tel.312682950
tel.312244100
mobil 777588975
mobil 773588975
mail: kovarna@sportkohout.cz
mail: mesto@sportkohout.cz
Obchody mj.nabízí: lyže, kola, termoprádlo, kolečkové brusle, snowboardy, nosiče, vázání,
autoboxy, výplety raket, cyklodoplňky, dresy, hole.

S květy k MDŽ přinášíme přání,
Vaší kráse ať se stále muži klaní,
štěstí,
štěstí, lásku doma i v práci,
pohoda v životě, ať se neztrácí.
neztrácí.
Vše nejlepší k MDŽ přeje
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