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Dva obecní byty poskytnuty k pronájmu
Jak už se možná stalo veřejným tajemstvím v naší obci, že uvažujeme v následujících
měsících poskytnout k pronájmu dva byty v nemovitosti bývalé Mateřské školy. Pokud by se
tak stalo, jednalo by o nájem ve druhém patře tohoto objektu. Bývalá rozsáhlá bytová
jednotka bude přebudována (pokud bude rekonstrukce technicky a finančně schůdná) na dva
menší byty 1+1 s rozměry cca 40 m2 a 2+0 s rozměry 60 m2 a poskytnuta k pronájmu. Proto
žádáme všechny zájemce o uvedené ubytování, aby si v následujících dnech vyzvedli
formulář na OÚ. Termín odevzdání vyplněného formuláře je 31.srpna na OÚ.Žádosti budou
shromažďovány a poté jednotlivě vyhodnoceny.

Kontejner na rozměrný odpad v září
20.září 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 listopadu.

Výběr vodného za 3.čtvrtletí
Obecní Úřad oznamuje, že výběr vodného za 3.čtvrtletí je stanoven na 13.-14.září. Kdo by v
těchto datech nebyl zastižen ve své nemovitosti a nebylo mu vodné naúčtováno, ať se dostaví
v úředních hodinách na OÚ(po a st 17:00-19:00) nahlásit stav vodoměru nahlásit a odběr
uhradit..

Výměna občanských průkazů
Chtěli bychom upozornit, že končí platnost občanských průkazů vydaných do 31.prosince
2003, vyjma OP typu "zelené karty", která má ve spodní části dva dlouhé řádky textu. Žádost
o výměnu starého OP bez změny v údajích si můžete vyřídit na OÚ v Brandýsku nebo přímo
na Kladně – Centrum správních agend.

Ze zasedání zastupitelstva…
Dne 6.srpna proběhlo čtvrtletní zasedání obecního zastupitelstva obce Třebusice. Mezi hlavní
témata patřila plánovaná budoucí zástavba pozemků u naší obce, kde majitelé pozemků
počítají v budoucnosti s výstavbou až 40 nových domů. Dalším bodem projednávání
byl projekt kanalizace pro naší obec a možné varianty řešení s ohledem na předpokládaný
rozvoj obce. Hovořilo se také o rekonstrukci nájemního bytu v bývalé Mateřské škole.
Realizace záměru rozdělení stávajícího velkého bytu na dva menší, je závislá na technické a
finanční proveditelnosti záměru.(viz strana 2 občasníku). Dalším závažným a hodně
diskutovaným tématem bylo využití místního sportovního areálu „na koupališti“(viz článek
níže).Zastupitelé byli informováni o dobudování chodníků podél hlavní silnice a o zbudování

dalších prvků pasivní bezpečnosti silničního provozu (nové radary se záznamem,
protiskluzová úprava zastávek).

Budoucnost našeho sportovní areálu „na koupališti“
Velká diskuze se na zasedání obecního zastupitelstva udála ohledně budoucnosti sportovního
areálu na koupališti. Tento pozemek, který byl zčásti prodán soukromé firmě, byl opět po 7
letech odkoupen zpět do obecního vlastnictví a tak opět celý sportovní areál teď patří naší
obci, která by chtěla tento velký prostor pro širokou veřejnost více zvelebit a vytvořit zde
tzv.odpočinkovou zónu. Samozřejmě vše je otázka především financí. Rámcovým záměrem
je: rozšířit možnosti sportovního využití na existujícím asfaltovém hřišti(futsal,tenis,
volejbal,nohejbal). Tento prostor by mohl být v přední část dovybaven např. betonovými stoly
na „pinčes“ nebo stojanem na basket. Uvažuje se také o znovuzrození dětských prolézaček
v areálu, které zde do roku 2000 bývaly a snad všichni narození v 70. a 80.letech si na nich
v dosytnosti vyhráli. Velkým tématem bylo také zrekultivování místní bývalé požární
nádrže(z důvodu obecního vodovodu a zavedených hydrantů po obci je tato nádrž vyškrtnuta
jako hlavní zdroj vody při požárním zásahu). Ideálem by bylo zbudování tzv. přírodního
koupaliště, kde funkci čištění zajišťují rostliny. Oba břehy by se dali např. propojit funkční
ozdobnou lávkou, dal by se zbudovat vodopádech a celkově by se dala estetická úroveň
nádrže značně pozdvihnout. Toto jsou pouze náměty, které zastupitelé předložili. Rekultivace
nádrže je náročnější akce finančně, časově i projekčně. Pokud máte někdo nápad co s areálem
a chcete nám ho říci, nestyďte se a přijďte.
Co je už ale jistotou a v nejbližší době bude ve sportovním areálu vybudováno je více
posezení pro místní občany. Lavičky by měly vyrůst podél fotbalového hřiště a tak dáme snad
více pohodlí i pro třebusické maminky s dětmi, které areál v hojném množství navštěvují.
Posledním velkým otazníkem zůstává prostor po bývalé „modré budově“. Tato zřícenina již
byla odstraněna, a zbyly zde pouhé základy. V současné době se o tento prostor uchází jeden
nejmenovaný investor, který by na tomto místě chtěl za souhlasu a za účasti OÚ postavit dům
s byty, v přízemí s komerčními prostory k pronájmu. Druhou variantou je, že tyto prostory
využije přímo OÚ k samostatné výstavbě zařízení, které by mělo stejné zaměření jako zamýšlí
soukromý investor.Jak již bylo řečeno, vše je o penězích.

Schůzka SPD na podzimní představení
Blíží se konec prázdnin a tím i nová divadelní sezóna, v které by Třebusický SPD(spolek
přátel divadla) uspořádal další divadelní zájezd do některého z pražských divadel. Zatím se
členové tohoto sdružení mohli podívat do dvou divadel v našem hlavním městě a to do
divadla Na Fidlovačce a v jarním období letošního roku do divadla Bez Zábradlí. Po domluvě
po jarní představení divadla Bez Zábradlí se rozhodlo, že pro podzimní období nebude
z důvodu dovolených pořádána žádná schůzka tohoto spolku a pí.Pavlíková a p.Kubín
vyberou hru, která se snad všem bude líbit. Podle prognóz by SPD předběžně měl navštívit
jednu z divadelních představeních divadla Na Vinohradech. Pokud by se nepodařilo vzhledem
k velkému zájmu o toto divadlo koupit lístky, vybralo by se jiné pražské divadlo s neméně
dobrou hrou. Termín pro divadelní představení SPD zůstává stejný a to sobota v podvečer.

Fotografie Třebusic k vyzvednutí
Od pondělí 18.srpna se začnou v úředních hodinách OÚ prodávat letecké fotografie naší obce,
které byly pořízeny v květnu letošního roku. Zájemci, kteří si letecké fotografie objednali, či

ti, kteří si ještě chtějí ještě také koupit, tak mohou učinit za cenu 200,-/kus. OÚ nabízí dvě
různé fotografie naší obce. Jedna fotografie zachycuje naši obec ve směru od Brandýska,
druhá fotografie je letecky pořízena ve směru od Slatiny.

Výměna pozemků mezi Třebusicemi a Želenicemi
Obce Třebusice a Želenice se předběžně dohodli na výměně pozemků. Jde o pozemky, které
naše obec vlastní historicky „nelogicky“ v kat. území u Želenic a naopak, tudíž by došlo
k rozumnému řešení, které by bylo pro obě strany vyhovující. Více o této směně jste si mohli
přečíst na úřední desce naší obce, či na internetu, kde bylo vše vyvěšeno(na internetu je úřední
deska stálá)

Fotografická soutěž se „zatím“ neosvědčila…
Velkým zklamáním je zatím probíhající fotografická soutěž o nejlepší či nejoriginálnější fotku
naší obce. Díky tomu, že v dnešní době není ničím neobvyklým vlastnit digitální fotoaparát
jsme si mysleli, že naší poštu zahltí spoustu mailů s vyfocenými částmi naší obce, ale bohužel
se tak nestalo. Do soutěže se do této doby zapojilo velice málo účastníků a tak posuzovat
krásu několika málo fotek, či udělat předpokládanou výstavu soutěžních fotek v současné
době není realizovatelné. Účast v soutěži je vcelku jednoduchá, vyfoťte jakoukoliv část či
místo v obci, můžete i krajinu u obce, a pošlete nám ji mailem na obectrebusice@seznam.cz
nebo kubinp@ttc.cz , či přineste fotografii na OÚ, kde všechna zúčastněná fota v soutěži
budeme postupně shromaždovat a průběžně ukazovat na obecních internetových stránkách
(www.trebusice.cz). Každý zúčastněný může jít do soutěže až se šesti fotografiemi. Nejlepší
fotografie budou odměněny. Věříme, že zájem o soutěž vstoupne a my se budeme těšit na
Vaše krásné fotografie. Konec soutěže je posunut do 21.září.

Obec baráčníků Cvrčovice pořádá zájezd
Obec baráčníků Crvčovice pořádá dne 20. září 2008 zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic.
Cena: dospělí 120 Kč, děti 60 Kč do 10-ti let zdarma. Odjezd od OÚ Cvrčovice v 8.00 hod.
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