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Volby do EP 2019
Dne 24. a 25. května 2019 se konají
volby do Evropského parlamentu.
OÚ Třebusice informuje občany, že
si mohou objednat přenosnou
hlasovací schránku na telefonu
312 283 747, mailu:
obectrebusice@seznam.cz, a to
zejména ze závažných zdravotních
důvodů (nemohoucnost,
dlouhodobé upoutání na lůžko atd.).

Výběr vodného
Výběr vodného za II. čtvrtletí roku
2019 proběhne 7. června v
odpoledních hodinách v Holousích
a 8. a 9. června
ve Třebusicích.
Cena za 1m3 je
50,- Kč včetně DPH.

Kontejnery na rozměrný a
nebezpečný odpad
Kontejnery na nebezpečný a
rozměrný odpad budou
přistaveny v sobotu 8. června od
9 do 11 hodin tentokrát pouze před
OÚ. V Holousích bude kontejner
opět v září.

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

Ze zasedání zastupitelstva
dne 15. května 2019

- zastupitelstvo schválilo žádost o dar
na 3.ročník pochodu Třebusice-Okoř,
který se bude konat 22. června
- zastupitelstvo rozhodlo o novém
termínu čištění koupaliště ve dnech
30.-31. května, bylo rozhodnuto o
volném poskytnutí vody z koupaliště
viz článek str.2
- zastupitestvo schválilo přijetí daru
od p.Brože, jedná se o pozemky:
131/31, 131/4 a 131/7
- zastupitelům byla předložena cenová
nabídka na pravidelnou výměnu
vodoměrů po 6-ti letech, bylo
rozhodnuto o vyhledání konkureční
nabídky pro porovnání
- byly předloženy dvě cenové nabídky
na venkovní posezení ve sportovním
areálu na koupališti, obě nabídky
budou doplněny a porovnány

Termín dalšího zastupitelstva
středa 12. června od 18 hodin

AKTUÁLNĚ
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Brigáda - čištění koupaliště
V pátek 10. května se měla uskutečnit brigáda čistění koupaliště, která se nakonec
z důvodu upozornění a výstrah od ČHMÚ nekonala. Vzhledem k situaci, která poté
v průběhu května nastala a po konzultaci s SDH Brandýsek, se bude vypouštění
koupaliště konat ve dnech 30.-31.května. Rádi bychom Vás požádali o pomoc s
finálním čištěním koupaliště, které se bude konat v pátek 31.května od 15 hodin,
konec plánujeme zhruba v 18,30 hodin, budeme rádi za příchod v jakoukoliv
hodinu dle vašeho pracovního zaneprázdnění. Po vyčištění brouzdaliště a
"prostředního" proudnicemi SDH Brandýsek, které by mělo proběhnout den
předtím, přijde v pátek na řadu čištění "hloubky". Děkujeme předem za vaši účast a

Čištění koupaliště - volný odběr vody do 29. května 2019
Vzhledem k plánovanému vypouštění koupaliště dne 30.-31.května přistoupilo
zastupitelstvo Třebusic na svém jednání dne 15.května ke zveřejnění nabídky pro
občany - volného odběru vody z koupaliště, odběr je možný do 29. května. Pokud
by chtěl někdo čerpat/odvážet vodu "velkou" technikou (např.cisternou), bude mu
po předchozí dohodě otevřena zábrana u vjezdu do sportovního areálu. Zájemci o
odběr vody kontaktujte tel. čísla 606 540 022 (P.Kubín), 312 283 747 (OÚ) nebo se
osobně dostavte v úředních hodinách na OÚ.

Zdravotní středisko v Brandýsku
MUDr. Drahoňovská oznamuje, že neordinuje ve dnech 12.-19. června 2019.
Zastupuje zdravotní středisko ve Pcherách.

Prodloužení otevírací doby obchodu se smíšeným zbožím
Otevírací doba obchodu se smíšeným zbožím paní Julie Arapidisové je od
minulého týdne prodloužena o sobotní a nedělní prodej.
Aktuální otevírací doba:
pondělí - pátek 7 - 12, 14 - 17 hodin
sobota
8 - 10, 15 - 18 hodin
neděle
8 - 10, 15 - 17 hodin

Dotované kompostéry pro občany Třebusic
V současné době projekt "kompostérů pro občany zdarma" je po fázi "Rozhodnutí
o poskytnutí dotace". Další etapou je vyhlášení výběrového řízení, které se bude v
nejbližších dnech zadávat. Poté bude následovat výběr dodavatele, u kterého
vzhledem k rozsahu zakázky, včetně výroby kompostérů, je reálný termín zhruba
kolem 10 týdnů. Pravděpodobná doba získání kompostérů v tomto roce se dle
zprostředkované firmy o dotační titul odhaduje na září.

MŠ DUHA - VÝSLEDKY ZÁPISU
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Prosíme všechny rodiče přijatých dětí, aby nejpozději do 24. 5. 2019 dodali
řádně vyplněné potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte v evidenčním listu
dítěte. Na základě tohoto potvrzení Vám bude vydáno rozhodnutí o přijetí do
MŠ (nejdříve však v pondělí 20. 5. 2019).
Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční v úterý 18. 6. 2019
od 16,30 v MŠ. Účast je povinná, v opačném případě prosím o omluvu dopředu
a domluvení náhradního termínu.
V případě dotazů kontaktujte telefonicky (777 111 389) či emailem
(msduhatrebusice@seznam.cz).

MŠ DUHA * AKCE
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Zprávičky z naší školičky
Květen je pro nás ve znamení příprav a nácviků na závěrečnou besídku, kde se
budeme loučit s našimi předškoláky. Tématem letošního roku je Mach a
Šebestová na pirátské výpravě. Besídka se bude konat ve čtvrtek 6. 6. od 16,30
na školní zahrádce (pokud počasí dovolí). Ráda bych touto cestou poděkovala p.
Malému, který pro nás zařídil soukromou exkurzi - i s výkladem - v parku v Lánech
- děti i dospělí byli nadšení, moc jsme si to užili. V MŠ minulý týden proběhla první
cvičná požární evakuace a děti to zvládly naprosto na jedničku. Druhá nás čeká
tento týden, kdy za odměnu za námi přijedou i hasiči. Na závěr mi touto cestou
ještě jednou poděkovat paní učitelce Lucce Veselé, která odchází na mateřskou
dovolenou, za její práci, ochotu a nasazení. Zároveň zpátky vítáme paní učitelku
Lenku Honsovou, která odpočinutá přichází po mateřské dovolené. Společně se
všichni vydáme na školku v přírodě, která se uskuteční v Nedamově u Máchova
jezera, a to v termínu 10. - 14. 6. Za to, že jsme schopni ŠVP zrealizovat z velké
části vděčíme obci, která nám pomohla s financováním dopravy. Ještě jednou
děkujeme. Za tým MŠ DUHA přeji všem krásné a pohodové dny, K. Matulová

4.ročník Okořský meč
Třebusice - Okoř
22.června, sraz 8:00, start 8:30
Sraz je v Třebusicích v parku, kde proběhne

zápis startujících osob + rozdání plánu cesty
Po cestě budou 3 stánky, kde se budete moci
posilnit občerstvením, stejně jako na Okoři.
Doprava zpět zajištěna autobusem v 15:30
Startovné 100,- (v ceně občerstvení po celou
dobu akce - pití i jídlo), děti do 10 let zdarma

AKCE a KULTURA

Sponzoři Dětského Dne

ELMA KLADNO * BIDVEST
PEKÁRNA CVRČOVICE * SPORTKOHOUT
G.FOX SECURITY * FARMA CHMEL
fyz.osoby - M.Lulák, J.Zítko
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AKCE a KULTURA
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Vítání občánků
V sobotu 11.května se konala od 14 hodin tradiční kulturní akce v naší obci - vítání
občánků. Letošní vítání bylo stejně jako před rokem pouze chlapeckou záležitostí,
když jsme přivítali mezi námi 5 chlapečků včetně narozených dvojčat, která měla na
této akci premiéru (jediná dvojčata "páreček" jsme tu měli v roce 2008). Šestý
narozený chlapeček se s rodiči nedostavil. Jak celá akce probíhala se můžete
podívat na webových stránkách obce v sekci "akce OÚ".

Čarodějnice na koupališti
Po dlouhých letech proběhlo v naší obci hromadné pálení čarodějnic. Stalo se tak
ve sportovním areálu na koupališti, kde za přítomnosti více než 100 účastníků byla
zapálena hlavní čarodějnická hranice. Děkujeme také všem, kteří přišli v
čarodějnických převlecích! Nechyběl ani menší oheň, na kterém si zúčastnění mohli
opéct tradiční špekáčky. K tanci a poslechu byla do nočních hodin slyšet hudba
převážně 80. a 90.let. Jak celá akce probíhala se můžete podívat na webových
stránkách obce v sekci "akce OÚ".

Přehled akcí v roce 2019:
25. května - Den Dětí
22. června - Okořský Meč - Pochod Třebusice - Okoř
27. července - Letní zábava pod širým nebem - skupina Paradoksy
16. srpna - Posezení s harmonikou
31. srpna - Letní kino
Akce, které ještě nejsou s pevným datumem, nejsou v přehledu zapsány.

