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Vodné za 2.čtvrtletí + výměna vodoměrů
Výběr vodného za 2. čtvrtletí proběhne 28. 6. 2013 v
Holousích. Ve Třebusicích se bude vybírat ve dnech 29. a
30. 6. 2013, cena za 1 m3 je 43,- Kč včetně DPH.
Probíhá pravidelná výměna a zároveň kontrola vodoměrů. Tuto výměnu a
kontrolu provádí firma Stanislav Majer, IČ: 16981235 na základě pověření
obecním úřadem.

OÚ – dovolená
V termínu 19. 8. 2013 – 25. 8. 2013 je na obecním úřadě dovolená –
bude zcela zavřeno. V týdnu od 26. 8. 2013 do 1.9. 2013 budou pouze
odpolední úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu od 17-19 hodin.
Od 19. 8. – 1. 9. nebude funkční pracoviště Czech Point a ověřování listin
a podpisů.

Knihovna – dovolená
31. 7. 2013 bude knihovna uzavřena.

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že 15. 7.-19. 7. 2013 a 29.7.9.8.2013 MUDr. Drahoňovská neordinuje z důvodu dovolené. Zastupuje
zdravotní středisko ve Pcherách – tel. 312 587 127.

Brigáda
Děkujeme všem účastníkům brigády konané 24. května ve sportovním
areálu "na koupališti".
Brigády se zúčastnilo 27 dospělých + děti.

Územní plán
Na úřední desce byla zveřejněna veřejná vyhláška o zahájení řízení
o územním plánu obce Třebusice. Veřejné projednání spojené s
odborným výkladem návrhu územního plánu obce Třebusice se koná ve
středu 24.července 2013 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ Třebusice.
Návrh územního plánu je vystaven k nahlédnutí na OÚ Třebusice nebo
na elektronické úřední desce www.trebusice.cz.

Nabídka kominických služeb
Firma Staňková-Olič-ROL nabízí čištění a kontrolu spalinových cest dle
NV č 91/2010 Sb. (povinná kontrola komínů).
Čištění spalinové cesty 250 Kč
Kontrola spalinové cesty 350 Kč
Kontrola + čištění spalinové cesty 550 Kč
Revize spalinové cesty 750 Kč
Uvedené ceny jsou platné při hromadné
objednávce, tj. od 8 objednávek.
Ceny jsou stejné jako v loňském roce, doprava
není účtována.
Předpokládaný termín provedení je pátek
26.7.2013.
Zájemci o nabízené služby se mohou přihlásit na OÚ Třebusice
nejpozději do 15.7.2013.

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy, které byly vydány od 1.1.2001 do 30.04.2004 musí
jejich držitelé vyměnit nejpozději do 31.prosince 2013. Výměny průkazů
provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města
Kladna. Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je 20 dnů od podání
žádosti. Doporučujeme Vám výměnu průkazů neodkládat na konec roku.
Více informací můžete najít na www.vymentesiridicak.cz

Dotace kotle
Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil dotační výzvu na výměnu kotlů
na tuhá paliva. Pokud máte zájem o pořízení nového nízkoemisního kotle
(emisní třída 3, výkon max. 50 kW atd.) a vlastníte nemovitost na území
našeho kraje, zašlete své jméno, příjmení a název obce na e-mail
pracovnice krajského úřadu: stanova@kr-s.cz nebo hamzova@kr-s.cz,
případně se můžete obrátit na OÚ Třebusice

Obecní koše nejsou určené na odpad z domácností
Upozorňujeme občany, že obecní koše nejsou určené na odhazování
komunálního odpadu! Nechceme zavádět paušální poplatky na hlavu za
popelnice a trestat vysokými poplatky, ty slušné a poctivé. Všichni
obyvatelé mají možnost třídit a pro svoz komunálního odpadu zakoupit
pouze jednorázové známky, pokud jim investice do celoroční známky
přijde drahá. Upozorňujeme, že zvažujeme možnost instalace
monitorovacího zařízení k těm košům, kde se tento problém objevuje.
(lokalita „na Hradčanech u čp.39) a sankce proti osobám, které takto
obecní koše využívají.

Baterie do koše nepatří
Důsledným tříděním baterií šetříte životní prostředí. Z vybitých baterií se
získávají zejména kovy, případně i plasty a další suroviny. Čím více
vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních
zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových a zdraví nebezpečné materiály,
které mnohé baterie obsahují, se podaří zachytit a omezit jejich negativní
dopady.
Abyste nemuseli s každou vybitou baterií hned běžet do sběrného místa,
vytvořte si doma vlastní sběrnou nádobu, (ze staré krabice či sklenice)
Využít k tomu můžete i sběrnou krabičku ECOCHEESE s moderním
designem, kterou si můžete zdarma vyzvednout na OÚ v Třebusicích
(zde můžete nashromážděné baterie také nově odevzdat), nebo si svojí
krabičku ECOCHEESE můžete zdarma objednat na www.ecocheese.cz,
přijde Vám poštou až domů.

Akci sponzoruje firma Bidvest
----------------------------------------------------------------------------Všem občanům přejeme příjemně strávené léto plné
sluníčka, klidu a pohody.
Obecní zastupitelstvo Třebusice

