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Vodné za 2.čtvrtletí + výměna vodoměrů
Výběr vodného za 3. čtvrtletí proběhne 20. 9. 2013 v
Holousích. Ve Třebusicích se bude vybírat ve dnech 21. a
22. 9. 2013, cena za 1 m3 je 43,- Kč včetně DPH.
Dále pokračuje pravidelná výměna a zároveň kontrola
vodoměrů. Tuto výměnu a kontrolu provádí firma Stanislav Majer, IČ:
16981235 na základě pověření OÚ Třebusice.

Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad
Kontejnery a nebezpečný a velkoobjemový odpad budou přistaveny
v sobotu 7.9.2013 před OÚ v Třebusicích v době od 9 – 11 hodin.
V Holousích od 8 – 10 hodin.

Popelnice – zimní režim
S předstihem upozorňujeme občany na zimní režim vývozu popelnic se
zelenou známkou, který bude začínat od 1.10.2013
Dotace nádrž altán
Obec získala dotaci z SZIF z Programu rozvoje venkova ČR. V areálu u
koupaliště bude vystavěna nová zpevněná plocha pro pingpongový stůl,
altánek s venkovními posilovacími stroji a venkovní koš na košíkovou.
Realizaci plánujeme na podzim tohoto roku.

Zvýšený poplatek za psy
Od příštího roku dochází ke zvýšení poplatku za psy. Ze stávajícího
poplatku 40 Kč na rok zvyšujeme na částku 100 Kč.

Zprávičky z naší školičky
Školní rok začal 2. září v naší mateřská školce. Přes prázdniny byly ve
školce nově zrekonstruovány záchůdky, opraven hromosvod, v tělocvičně
mají děti nově lano na šplhání, a v šatně na děti čekaly nové značky.
Školku navštěvuje 27 dětí. Děti v září shlédnou ukázku výcviku dravých
ptáků a navštíví divadelní představení v Brandýsku.

Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov děkuje za sbírku použitého
ošacení všem občanům, kteří se sbírky zúčastnili.

V říjnu SPD na muzikál
Další kulturní program má před s sebou SPD. Tentokrát vyrážíme
mimořádně v pátek 11.října a jedeme na muzikál Noc na Karlštejně do
Hudebního Divadla Karlín. Odjezd z návsi bude v 17.00 od kapličky.

Vlakové výluky
Dopravce České dráhy, a.s. informuje, že musí přistoupit určitým
opatřením, z důvodu konání výlukových prací, které na trati 121Hostivice
– Podlešín realizuje 8.9. ,9.9., 14.9., 15.9. provozovatel dráhy SŽDC, s.
o.. Dále provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že 2.-13.9. proběhne v
úseku Vrbno nad Lesy - Louny na trati 110 - Kralupy nad Vltavou - Louny
(a zpět) výluka.

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

Výkup jablek v Kladně - areál Koněv
Výkupna v areálu Koněv, Kladno, Huťská ulice 318 oznamuje, že
vykupuje jablka.
Provozní doba: pondělí až pátek 8-16 hodin.
Po dohodě s p. Linzem i mimo uvedenou dobu, tel. 601 337 096.
Cena 2 Kč/kg.
Plánek umístění výkupny na www.ekometalkadan.cz.

Taneční zábava v dolní hospodě
V pátek 6.9.2013 od 17 hodin pořádá p.Arapidisová v dolní hospodě
taneční zábavu.
K tanci a poslechu hraje TITAN HOMBRE.

…ze žádostí občanů
Na adresu OÚ Třebusice nám přišel dopis od pí.Rývorové, která prosí
občany, kteří venčí své psy v okolí „Hradčan“ a nad nimi, aby po svých
mazlíčcích uklízeli vyčesané chlupy.
„Již pětkrát jsem zde po někom ty hromady chlupů uklízela a myslím, že
není problém, aby si kromě výkalů občané uklidili po svých psech i toto.
Trávu na cestě i mimo ni v okolí koňských výběhů sekáme a tak je
nepříjemné, když "toho máte plnou sekačku" nebo když to ostatní zvířata
vdechují nebo roznášejí... Případně ať si lidé své psy vyčesají doma na
zahrádce, je jasné, že tam by si to po sobě asi uklidili.“ Podobnou prosbu
na naše občany má také pí.Čorejová, která prosí občany při venčení psů,
aby po nich uklízeli v okolí „bytovek“ (směr Brandýsek).
Žádosti občanů jsou oprávněné a pejskaři jsou povinni uklízet výkaly
(případně i chlupy) všude v obci nejen u bytovek! Opravdu nám dochází
trpělivost. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni pohyb psů po vsi
regulovat zvláštní vyhláškou.

