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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový
odpad budou přistaveny v sobotu 13. června 2020
od 9 - 11 hodin před OÚ.

PO a ST: 17:00 – 19:00
Ze zasedání zastupitelstva
Dne 1. 4. 2020 rezignovala na svůj post
zastupitele paní M. Nečasová, pan Ing.
Pavel Mlejnek Ph.D. se stal zastupitelem
dne 2. 4. 2020 z pozice náhradníka na
kandidátce.
Zastupitelstvo souhlasí se začleněním
obce do územní působností MAS
Přemyslovské střední Čechy.

Výběr vodného
Výběr za vodu proběhne:
v pátek 19. června 2020 v Holousích
v sobotu a v neděli 20. a 21. června 2020 ve
Třebusicích.
Cena za 1 m3 je 50 Kč včetně DPH.

Bylo schváleno podání žádosti o dotaci
v rámci 17. výzvy MAS Přemyslovské
střední Čechy – IROP – bezpečná
doprava IV – projekt Výstavba chodníku
v lokalitě u bytovek.
Zastupitelstvo souhlasí s přípravou
projektu na opravu panelové cesty od
čp. 113 k čp. 29, financování je
plánováno z dotačního programu OPŽP.
Byly schváleny podněty na změny
územního plánu ze strany obce.

Výměna vodoměrů pokračuje
Středočeské vodárny a.s. oznamují, že od
25. 5. 2020 budou pokračovat výměny vodoměrů.
Občané, kteří již měli výměnu objednanou, budou
kontaktováni pracovnicí vodáren.
Vyzýváme občany, kteří nemají ještě vyměněný
vodoměr, aby se co nejdříve objednali na tel.
312 812 173.

Obec Třebusice se připojuje k
memorandu o vzájemné spolupráci při
zajištění zásobování kladenského
regionu vodou.
Zastupitelstvo schválilo příjem dotace
z programu 2017-2020 z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova ve výši 503 000,Kč (oprava střechy MŠ DUHA).
Termín dalšího zasedání zastupitelstva je
24. 6.
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Stavební práce v obci
Ačkoliv koronavirová krize se promítne i do snížení příjmu naší obce ze sdílených daní,
naplánované investice budou uskutečněny.
Již proběhla oprava schodů a zábradlí k dočasné zastávce u silnice na Želenice.
S malým zpožděním kvůli mimořádným opatřením probíhá stavba chodníku u bytovek, který
navazuje na stezku do Holous. Na tento projekt bude podána žádost o dotaci v rámci 17. výzvy
MAS Přemyslovské střední Čechy – IROP – bezpečná doprava IV.
Od 12. – 15. května byla opravena místní komunikace do Holous, která je hojně využívána
i chodci. Prosíme motoristy, aby nezneužívali novou silnici k rychlé jízdě a byli ohleduplní
k chodcům. Poměrně velkorysá rekonstrukce této vedlejší komunikace proběhla také díky tomu,
že je využívána i širokou veřejností k procházkám.
Rekonstrukce se dočká také areál školky, kde byly v minulých dnech zbourány staré garáže a
chlívky, místo kterých budou postaveny nové garáže pro potřeby skladování jak obce, tak školky.
V červenci bude provedena rekonstrukce střechy školky, na kterou obec žádala o dotaci ze
Středočeského Fondu obnovy venkova, viz článek „ze zasedání zastupitelstva“.
Ve spolupráci s obcí Dřetovice jsme na polní cestu od „Zvěřinky“, která vede po hranici katastru
našich obcí, nainstalovali zábrany, protože tam docházelo k masivnímu navážení sutin.

Vycházkový okruh Holousy
Nově budovaný chodník a komunikace do Holous jsou součásti vycházkového okruhu Holousy.
Snažíme se, aby v rámci probíhajících pozemkových úprav proběhla i oficiální směna pozemku na
kraji pole a mohla být i tato část stezky následně lépe upravena pro chodce. Dosud je tato část
pole využívána pro chodce na základě dohody a s laskavých svolením farmy Chmel.
Jsme rádi, že okruh k vycházkám využíváte a přicházíte s dobrými nápady na jeho vylepšení.
Rádi proto vyhovujeme vaší žádosti o instalaci dalších laviček. Lavičky jsou již objednány a budou
instalovány zhruba do poloviny okruhu, na polní cestu s nově vysázenými stromy.
Máme také velikou radost, že všechny stromy, které jste nám pomáhali na podzim vysadit, se
ujaly. Děkujeme hasičům z Brandýska za pomoc se zálivkou. Zahradník doporučuje stromy první
rok po vysazení „rozmazlovat“ a hojně zalévat. Pokud si chcete učinit procházku fyzicky
náročnější, vezměte s sebou, prosím, láhev s vodou a nalijte ji ke stromům. Každá kapka dobrá.
Na výsadbu stromů jsme žádali o podporu v rámci výzvy č. 9/2019 ze Státního fondu životního
prostředí a v uplynulých dnech jsme obdrželi dotaci ve výši 111.910 Kč. Celkové náklady obce na
vysázení aleje byly 120.243,- Kč a práce pilných brigádníků.

Pravidelné očkování psů
Ve čtvrtek 28. května 2020 od 15 do 16 hodin bude před OÚ probíhat očkování psů proti
vzteklině. Očkuje MVDr. Uldrych, očkovací průkaz s sebou. Pro zájemce je možné nechat psa
i očipovat.
Nošení roušky a dodržení dvoumetrových rozestupů je povinné.
V Holousích se očkuje od 16 do 16,15 hodin.
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Oprava mostu mezi Brandýskem a Knovízí
Od 1. 6. 2020 by se měl začít rekonstruovat most přes D7 a objízdná trasa je stanovena přes
Želenice a přes nás. Obec připomínkovala nevhodnost objízdné trasy pro nákladní automobily,
které se na křižovatce nemohou otočit. Bylo nám sděleno, že nákladní doprava bude odkláněna už
na dálnici a po objízdné trase přes nás by tedy jezdit neměli nebo jen minimálně, ve výjimečných
případech (autobusy). Naše zkušenosti jsou jiné, v případě problému budeme žádat o pomoc Policii
ČR.

Výsledky sčítání automobilů
V rámci zpracovávání žádosti o dotaci z MAS Přemyslovské střední Čechy – IROP – bezpečná
doprava IV proběhlo dne 12. 5. od 7.00 - 11.00 sčítání dopravy na silnici před školkou. Hustota
vozidel nás nemile překvapila. Přehled zjištěných hodnot:
Hodina

Osobní
automobily vč.
dodávek

Motocykly

Nákladní
automobily

Autobusy (vše
nad 9 míst
k sezení)

Nákladní
soupravy a
náklaďáky s
přívěsem

7.00 -8.00

300

1

38

6

7

352

8.00 - 9.00

256

2

33

5

5

301

9.00 – 10.00

249

42

3

3

10.00-11.00

196

39

3

4

2

Cyklisté

1

Celkem

298
244

Zprávičky z naší školičky
Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že naše školka opět otevírá. Od pondělí 25. 5. 2020 jsme
opět v plném provozu. Z 27 dětí nakonec nastoupí 20 dětí, z čehož máme velikou radost. Bohužel
školku v přírodě a veškerá divadla jsme museli pro tento školní rok zrušit, avšak věříme, že se již co
nevidět všechno vrátí k normálu a že zase budeme moci pokračovat v našich aktivitách. Teď si
užijeme společně krásné léto. Jelikož byla školka deset týdnů uzavřena, rozhodli jsme se, že školku
otevřeme v tomto školním roce výjimečně i na 3 týdny v srpnu, abychom pomohli rodičům, kteří
museli být s dětmi doma a nemohli chodit do práce. Věříme, že veškerá vládní nařízení společně
zvládneme a že si děti naše společné „školkové dny“ s kamarády užijí.

Nabídka volných kompostérů pro občany
Nabízíme občanům zdarma k užívání volné kompostéry, které má obec k dispozici z dotace OPŽP
v rámci 103. výzvy CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008483.
K dnešnímu dni nabízíme 2 ks kompostérů o objemu 700 l a 1 ks kompostéru o objemu 1050 l.
V případě Vašeho zájmu napište mail na obectrebusice@seznam.cz, či přijďte osobně v úředních
hodinách OÚ o volný kompostér zažádat. Uzávěrka žádostí bude v pondělí 1. června v 19 hodin.
Pravidla na získání „volných“ kompostérů:
1) Přednost dostane žadatel, který dosud neobdržel kompostér, případně žadatel s nejnižším
počtem kompostérů z dotace na číslo nemovitosti.
2) Při rovnosti předchozího kritéria rozhoduje datum a čas zažádání o volný kompostér.
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Opatření při otevření místní knihovny
Milí čtenáři, s radostí oznamujeme, že knihovna začala od 6. května 2020 fungovat za dodržení
následujících omezení:
1) vstup do knihovny bude z důvodu ochrany zdraví omezen na 5 čtenářů, a to každých 20 minut
2) zakrytí obličeje rouškou je pro každého návštěvníka povinné
3) každý návštěvník musí mít ochranné rukavice nebo před vstupem do knihovny provede
dezinfekci rukou, dezinfekce bude připravena na chodbě knihovny
4) vrácené knihy budou uloženy do karantény a poté zařazeny zpět do fondu
5) otevírací doba: středa 16 - 18 hodin
Těšíme se na vás a současně prosíme o pochopení v této neobvyklé situaci.

Dezinfekce veřejných prostor
V sobotu 25. dubna proběhla ve spolupráci s SDH Brandýsek dezinfekce veřejných prostor v naší
obci. Hasiči dezinfikovali zastávky, veřejná prostranství včetně dětských hřišť a prostranství pro
tříděný odpad.

Plány na kulturní akce
Po skončení nouzového stavu a uvolnění některých dalších opatřeních začínáme plánovat kulturní
akce na léto v naší obci. Akce plánované do 30. 6. (Dětský den, a pochod Okořský meč) jsou
zrušené.
Zatím chceme postupovat pomalými a opatrnými krůčky a neslibovat nereálné. Pokud dokážeme
jako pořadatelé garantovat splnění mimořádných hygienických opatření (např. hygienický provoz
Toitoiky, dodržování rozestupů), rádi bychom uspořádali 3 letní akce pod širým nebem.
Letní zábavu 18. července a také posezení s harmonikou, které nemá ještě pevně stanovené datum.
Doufáme, že letní kino v sobotu 29. srpna také již bude moci proběhnout.
Pokud to situace dovolí, vítání občánků bychom rádi uskutečnili na podzim.
O dalším plánu akcí vás budeme průběžně informovat.

