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Zrušení naplánované objížďky - sanace svahu v Brandýsku
Zhotovitelem bylo zjištěno, že stavba je v kolizi se stávajícím plynárenským
zařízením a při její realizaci by došlo k narušení ochranného pásma plynárenského
zařízení.
Z tohoto důvodu byla stavba pozastavena až do vyřešení kolizní situace.
Komunikace je nadále průjezdná a v nejbližší době by nemělo dojít k jejímu uzavření.

Zdravotní středisko Brandýsek
Zdravotní středisko v Brandýsku, MUDr.Drahoňovská, oznamuje, že zastupující
lékař ordinuje Po, St, Pá od 8 do 12 hodin .

Jízdné pro žáky, studenty a seniory nad 65 let
Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 ke
změnám cen jízdného týkající se dětí, studentů a také seniorů starších 65 let.
Nově se zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a
mládež do 18 let a studenty od 18 do 26 let a to neomezeně, tj. není omezeno
místem bydliště a sídlem školy a platí i o víkendech a školních prázdninách. Dále se
zavádí sleva 75% z plného jízdného pro občany starší 65 let.
Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo
projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který
umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj. Tito
cestující mohou o zbylých 25% požádat Středočeský kraj.
Projekt se vztahuje na žáky základních škol, studenty středních škol a učně po celou
dobu jejich školní docházky. Pro vyplacení stipendia musí žadatelé splňovat některé
podmínky: musí mít bydliště na území Středočeského kraje, musí být starší šesti let,
žák nebo student musí využívat předplatní (časové – čtvrtletní nebo roční) jízdenky,
žadatel musí skutečně dojíždět (bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě),
přičemž sídlo školy může být i mimo Středočeský kraj. Sleva se ale vztahuje pouze
na jízdu po území Středočeského kraje.
Žadatelé o dar seniorům musí být starší 65 let, musí rovněž mít bydliště na území
Středočeského kraje, musí využívat předplatné (časové) jízdenky pro území
Středočeského kraje. Sleva se u nich ale nevztahuje na jízdenky MHD.
VÍCE ZDE: https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/52
http://www.kr-stredocesky.cz/web/doprava/stredoceske-jizdne

Kamerový systém v obci od října
Chtěli bychom oznámit, že od měsíce října bude zaktivován kamerový systém na
veřejných prostranstvích kolem OÚ Třebusice a ve sportovním areálu.
Kamerový systém slouží k ochraně obecního majetku a k prevenci kriminality.
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Zprávičky z naší školičky
Zdravíme všechny rodiče i přátele naší školky v novém školní roce 2018/2019. Touto
cestou ještě jednou vítám paní učitelku Martinu Šedivou, která se k nám vrátila po
mateřské dovolené. V letošním roce jsme přivítali devět nových dětí, kteří se prozatím
ve školce skvěle adaptují. Pomalu si všichni zvykáme na školkový režim, učíme se
pravidla, jak se chovat k věcem ve školce, ale hlavně k ostatním kamarádům a také to,
jak si zvládnout říci o pomoc paní učitelce, pokud něco potřebujeme. První z akcí, které
plánujeme na září, je návštěva farmy Chmel. Dále nás čeká Zahradní slavnost, na
které slavnostně uvítáme všechny nové děti a rodičům ukážeme, co už jsme se ve
školce naučili. Ke konci září plánujeme výlet do Zooparku Olovnice - pokud nám bude
počasí přát stejně jako vloni, cestou zpět bychom pěšky "zdolali" kopec do Slatiny a do
autobusu bychom nastoupili až ve Slatině. Termíny včas upřesníme. I v letošním roce
pokračujeme s projektem "Čtení dětem" s rodiči či jinými příbuznými a známými. Pokud
bude mít kdokoliv chuť se zapojit, dejte nám vědět, děti tuto aktivitu velice vítají. Za celý
tým MŠ Duha přeji všem krásný a pohodový nový školní rok, Kateřina Matulová.

Pravidelný odečet elektroměrů
Ve dnech 11., 12. a 13. září, vždy v době
od 8 do 13 hodin, proběhne v obci
pravidelný odečet elektroměrů všech
dodavatelů elektriké energie. V
nepřítomnosti vyvěste stav elektroměru (T1
i T2) na viditelné ísto, např. na okno.
Případně volejte na tel. 725 531 634.

Návštěva divadla Hybernia
Spolek přátel divadla navštíví
10. listopadu divadlo Hybernia
v Praze. Tentokrát shlédnou nový
český muzikál Doktor OX.

Schůzka s občany - projekt kulturního domu na koupališti
Informační schůzka k projektu výstavby kulturního domu na koupališti se koná 17.
září od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
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Akce obrazem - Posezení s harmonikou a diskotékou, letní kino
V druhé polovině srpna se konaly ještě další dvě akce ve sportovním areálu na
koupališti. Tou první bylo posezení s harmonikou s následnou diskotékou hitů 80. a
90. let, které navštívilo více než 100 návštěvníků. Poslední prázdninovou sobotu se
konalo, už potřetí, letní kino. I přes chladné počasí přišlo na film
40 lidí. Více fotografií z těchto akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách
obce v podstránce "Akce OU".

Zasazení lípy ke 100letému výročí založení republiky
Zveme všechny občany v pondělí 24. září v 16 hodin na prostranství autobusové
zastávky, kde proběhne slavnostní zasazení lípy ke
100. výročí založení republiky.
Součástí slavnostního zasazení bude také uložení vzkazu budoucím generacím.
Občané budou mít možnost uložit do schránky svůj vlastní vzkaz nebo podepsat
pamětní list na archivním papíru.
Občané již nyní mohou přinášet vzkazy na obecní úřad.
Pro nejmenší návštěvníky bude v parku připravena jízda na ponících z farmy Chmel.
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Volby do zastupitelstva obce
dne 5. - 6. října 2018
Volby do zastupitelstva obce
Třebusice se uskuteční
5. - 6. října 2018. Volební
místnostní v naší obci je zasedací
místnost OÚ Třebusice. V pátek 5.
10. 2018 bude volební místnost
otevřena od 14 - 22 hodin, v sobotu
6. 10. 2018 od 8 - 14 hodin.

Výběr vodného 3. čtvrtletí
Výběr vodného za 3. čtvrtletí 2018
proběhne v Holousích
14. září v odpoledních hodinách.
Ve Třebusicích dne 15. - 16. září.
Cena vodného je 43,- Kč. Pokud
nebudete doma, žádáme o sdělení
stavu vodoměru buď osobně na OÚ
nebo e-mailem na
obectrebusice@seznam.cz.

Kontejnery velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Kontejnery na nebezpečný a
velkoobjemový odpad
budou přistaveny v neděli
16. září 2018 od 9 - 11 hodin
před OÚ, v Holousích bez
nebezpečného odpadu.

Další akce v roce 2018:
17. listopad 2018
1. prosinec 2018

- Vánoční dílna
- Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
PO a ST: 7:30 – 11:30 a 17:00 – 19:00

Ze zasedání zastupitelstva
konaného dne 20.8.2018

- firma Imarpol servis s.r.o. na začátku
záři začne s instalací kamerového
systému
- zastupitelé byli seznámeni s návrhem
Plánovací smlouvy a návrhem
Smlouvy o územním rozvoji
Návrhy byly projednány s právní
kanceláří a doplněny o požadavky
obce. Zastupitelstvo schvaluje
uzavření Plánovací smlouvy a
Smlouvy o územním rozvoji
- financování stavby kulturního
domu bylo projednáváno v KB, a.s.
Banka na základě účetních výkazů
obce navrhla financování. Před
záhajením prací je potřeba také
změna územního plánu. Projekt bude
představen na schůzce s občany.
Zvažujeme také možnost referenda
o stavbě kulturního domu v obci
- starostka informovalo o výběrovém
řízení na opravu hřbitovní zdi v Kolči
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí
finanční daru organizátorům akce
Okořský meč na pokrytí ztráty,
dále schválilo poskytnutí finančního
daru organizátorům LDT Parťáci
- vzhledem k opakovaným problémům
s kamionovou dopravou v obci,
i přes zákazovou značku, bude
zastupitelstvem požádán dopravní
inspektorát o spolupráci
Další jednání zastupitelstva je
naplánováno na pondělí 19.9.2018

