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Volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
20.-21.října 2017. Volební místností v naší obci je zasedací místnost na
OÚ Třebusice. Otevřena bude pro voliče 20.10. 14:00 – 22:00, poté
21.10. od 8:00 – 14:00. V případě, že by volič nebyl schopen se ze
zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, je možnost objednání
přenosné volební schránky(urny), objednání je možné na OÚ do začátku
voleb. Obyvatelé ČR mohou také volit i mimo místo svého trvalého
bydliště, ale musí si včas vyřídit voličský průkaz. Kompletní informace o
voličském průkazu najdete: www.info.cz/volicsky-prukaz-volby-2017

Vodné za 3.čtvrtletí
Žádáme občany, kteří nebyli zastiženi při výběru vodného ve dnech 22. 24. září 2017, aby stav svého vodoměru nahlásili v úředních hodinách na
OÚ. Oznámení stavu vodoměru lze také uvést přes mailovou komunikaci
s případným bezhotovostním převodem vypočítané částky.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
V pondělí 9. října 2017 od 18 hodin se koná v zasedací místnosti OÚ
Třebusice jednání zastupitelstva obce Třebusice

Přerušení dodávky elektřiny
Dne 3.října 2017 dojde k přerušení dodávky elektřiny pouze v objektu
čp. 105 (Zvěřinka).
Dále dojde k přerušení dodávky elektřiny v Holousích dne 19.října 2017
v době od 8 – 10 hodin.

Odebírání aktualit z webových stránek obce
Připomínáme možnost odebírat novinky z webových stránek obce
www.trebusice.cz (vyplnění mailu v menu Aktuality), či nahlášení mailové
adresy na OÚ, kde Vás rádi do skupiny odebírajících přidáme. Na
kontaktní e-maily občanů zasíláme také text hlášení místního rozhlasu.

Oprava komunikace na Hradčanech
Do konce roku by měla být realizována kompletní oprava místní
komunikace „Na Hradčanech“. Oprava bude realizována za dotační
podpory Ministerstva pro místní rozvoj – program Podpora obnovy a
rozvoje venkova.

Do divadla v lednu
Další kulturní program SPD (spolek přátel divadla) čeká až v lednovém
období. Účastníci shlédnout 13. 1. 2018 v Hudebním divadle v Karlíně
muzikálové představení „Čas růží“, které je složeno z hitů Karla Gotta. O
času odjezdu budeme účastníky ještě včas informovat.

Výstava fotografií o historii obce
Před blížící se volbami nastává finální část příprav výstavy historických
fotografií obce, která bude otevřena 20. - 21. října 2017, ve stejnou dobu
jako jsou volby do Parlamentu ČR. Zatím na naši prosbu nikdo
nereagoval, přesto disponujeme fotomateriálem, který jistě občany
zaujme. V případě, že by ještě někdo chtěl zapůjčit materiály k výstavě, je
ještě možnost. Materiály budou naskenovány, a ihned vráceny. S
případnými dotazy se na nás můžete obrátit v úředních hodinách
OÚ(pondělí a středa) či na tel. č. 606 540 022 (P. Kubín). Předem
děkujeme za spolupráci.

Zprávičky z naší školičky
Nový školní rok se krásně rozběhl a my už pracujeme na spoustě věcí. S
předškoláky uvolňujeme ruku a i malé děti vedeme ke správnému
úchopu. Čeká nás několik výletů a divadel, s rodiči a ostatními příbuznými
se znovu uvidíme na Halloweenském průvodu. V průběhu října plánujeme
setkání s našimi prvňáčky, termín ještě upřesníme

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že 12.10.2017 a 20.10.2017,
MUDr. Drahoňovská neordinuje. Zastupuje zdravotní středisko ve
Pcherách – tel. 312 587 127.

Integrace dopravy na Kladensku
Dnem 26. 8. 2017 došlo k rozšíření systému Pražské integrované
dopravy do oblasti Kladenska, které se dotklo také naší obce. V prvních
dnech hlavně negativně, na lince mezi Kladnem a Kralupy n/Vlt.
docházelo k výpadkům spojů. Jako obec jsme s těmito výpadky
nedokázali nic udělat a pouze jsme urgovali na telefonních linkách ČSAD
Kladno a ROPID. O týden později jsme dostali dopis s omluvou a
vysvětlením od hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné
Jermanové. V současné době již všechny spoje fungují díky operativnímu
zásahu Středočeského kraje, který zajistil na lince Kladno – Kralupy
n/Vltavou více soukromých dopravců, kteří alternují na této pravidelné
autobusové lince.

Uzavírka „Na Cikánce“
„Na Cikánce“ se buduje kruhový objezd. Nákladní doprava je vyloučena
zcela. Aktuálně je uzavřena ulice Průmyslová, obousměrný provoz je
veden po II/118 – tedy kolem benzínky, v místě je snížena rychlost,
mohou zde vznikat i kolony. Od 24. 10. do cca 20. 12. bude uzavřena
ulice Na kopci. Dopravní režim v této fázi dosud není odsouhlasen,
návrhem stavby je však vyloučení veškeré dopravy mimo BUS. Místo by
mělo být řízeno semafory, objízdné trasy budou vedeny přes
Libušín a Rozdělov, Velvarskou ulicí a Vrapicemi.

Třebusický Vidloň
V sobotu 16. září se uskutečnil 1. ročník sportovně recesistické akce
“Třebusický Vidloň“. Soutěžilo se v osmi „mužských disciplínách“, kterých
se účastnily téměř dvě desítky odvážlivců. Své síly poměřili
například v zatloukání hřebíků, jízdě na kole s obrácenými řídítky, jízdě
s probíjecím kolečkem, pojídání "pochutin", pití piva metrovým brčkem na
čas, útěk z okovů a dalších. Pro účastníky bylo připraveno také „chlapské
občerstvení“. Na fotogalerii z akce se můžete podívat na webových
stránkách obce.

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje informace krajského úřadu
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 –
2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o
příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2.
emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny
zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický
kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak
nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě,
že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může
dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově
pořízeného tepelného zdroje.
Žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí
bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve
14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další
informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského
kraje.

----------------------------------------------------------------Pozvánky na akce v okolí:
Svatováclavské slavnosti na Budči
konané dne 28.9.2017, program po celý den od 10 – 18 hodin
Ukázky historického šermu, průvod sv.Václava a Ludmily, koncert
historické hudby Zanyka a další

6.Military den na Brandýsku
Military klub Brandýsek z. s. ve spolupráci s OÚ a SDH Brandýsek
vás 7. 10. 2017 od 13. hod. srdečně zve na 6. MILITARY DEN
(Areál bývalé vodárny v Brandýsku)
Po celé odpoledne proběhne výstava vojenské i civilní historické techniky.
V bohatém programu uvidí návštěvníci ukázky Karate–Dojo-Budokai,
zásahovou jednotku Věznice Vinařice, psovody, Airsoft Team, módní
1.republikovou přehlídku, modeláře či Bluegrass band Fechtýři.

