Třebusický občasník
Číslo 4/200
4/2009
/2009

Volby 2009
V termínu 5.-6.června 2009 se konají volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti na
místním OÚ budou otevřeny v pátek 5.6.2009 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6.6.2009 od
8.00 do 14.00 hod. Volební lístky pro volby budou voličům rozneseny s dostatečným
předstihem.

Školka
Zastupitelstvo schválilo znovuotevření mateřské školy v naší obci. Následná schůzka
maminek od nás z obce i z okolí potvrdila zájem a vyvrátila pochybnosti o naplnění kapacity
školky. V současné době probíhají ve školce nezbytné stavební úpravy a souběžně také
legislativně-právní úkony spojené s otevřením školky. Je vypsán konkurz na místo ředitelky.
Držte nám palce, ať vše termínově „klapne“ a podaří se 1.9.2009 naší školku opět otevřít.

Očkování psů
Ve čtvrtek 22.května od 15-16 hodin bude před OÚ probíhat očkování psů MVDr.Uldrychem.
V Holousích bude očkování probíhat od 16.15 do 16.45. Cena za jeden výkon nám nebyla
dopředu potvrzena a tak nezaručujeme, že bude zachována cena z minulého roku, kdy
poplatek za očkování činil Kč 80,-. Očkovací průkaz svého čtyřnohého miláčka vezměte s
sebou.

Vyúčtování vydlážděných vjezdů

Od začátku jara pokračuje vydláždění obce novými chodníky. Na základě požadavků majitelů
nemovitostí byly mimo chodníků pokládány také vjezdy. Vjezdy budou vyúčtovány
majitelům nemovitostí. Proto žádáme občany, kterých se to týká, aby se v úředních hodinách
dostavili na OÚ k vyúčtování tohoto úkonu. Děkujeme.

Svoz popelnic
Oznamujeme všem občanům, že v termínu od 1.června – 30.září bude svoz popelnic posunut
na 5 hodinu ranní.

Obecní symboly
OÚ Třebusice oznamuje, prodlužení lhůty na odevzdání návrhů znaku a praporu obce do
30.června 2009. V současné době máme k dispozici několik návrhů od občanů, ale doufáme,
že prodloužením lhůty odevzdání o další měsíc získáme ještě více stoupenců a dalších
nápadů, aby symboly Třebusic byly co nejtrefnější. Podmínky účasti jsme již uvedli
v občasníku 2/09 a jsou stále k nahlédnutí i na webových stránkách obce.

Kompostovatelný odpad - odvozy
Připomínáme všem, kteří si objednali popelnice na kompostovatelný odpad, že svozy tohoto
odpadu jsou každý lichý týden měsíci. Další zájemci o svoz kompostovatelného odpadu, se
mohou hlásit v úředních hodinách na OÚ.

Přihlášky do bytového domu
V současné době evidujeme na OÚ 18 přihlášek do budoucího bytového domu, který by měl
být vystaven v areálu na koupališti. Všichni přihlášení dostali při odevzdání své přihlášky na
OÚ také dotazník na financování dané nemovitosti. Do současné doby byly tyto dotazníky
odevzdány tři, žádáme zbylých 15 zájemců, aby v blízké době listiny dodali na OÚ.

Vítání občánků
V sobotu 9.května se konalo na místním OÚ vítání občánků. Profesionální fotografie z této
akce budou v nejbližších dnech dodány zúčastněným. K dispozici bude také CD se všemi
fotografiemi sobotního odpoledne. Kdo nebude k zastižení v době roznášky, může si CD
vyzvednout společně s fotografiemi v úředních hodinách na OÚ.

SPD jede na Carmen…
V sobotu 23.května čeká SPD(Sdružení přátel divadla) další výjezd za „kulturou“. V
sobotním odpoledni navštívíme muzikálové představení Carmen v Karlínském hudebním
divadle. Sraz účastníků představení a odjezd autobusu je naplánován na 13:00 od kapličky. Po
ukončení představení a následné cestě zpět může začít volná debata na téma dalšího
přestavení do budoucna.

Máme to „krásné“ čekárny
Chtěli bychom se ještě vrátit k situaci, ke které došlo cca před měsícem. To, čeho se většina
našich obyvatel obávala po vystavění nových autobusových zastávek, se stalo skutkem jako
v černém snu. Obě čekárny byly bohužel cílem neznámého „rádoby“ malíře, na kterého bylo
podané trestné stíhání za ničení veřejného majetku, kde se jedná o trestní čin bez ohledu na
výši škody. Pokud by někdo věděl více o pachateli a není mu jedno, jak čekárny vypadají,
budeme jenom rádi, když se přihlásí.
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