Třebusický občasník
Vydává Obec Třebusice,
IČO:00235032, Třebusice 133, 273 41 Třebusice,
tel. 312 283 747 bezplatně pro občany Třebusic

Vychází 10x ročně, náklad 200 ks. Evidenční číslo periodického tisku: MK CR E 22114

Ročník XIV

Vydání 4/2020

Datum vydání 14. 7. 2020

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
Omezení úředních hodin na OÚ
OÚ Třebusice oznamuje, že 10. a 12. 8. nebudou
z důvodu dovolené dopolední úřední hodiny a nebude
také možnost ověřování podpisů a služeb Czech
POINTu.

Dovolená v knihovně

PO a ST: 17:00 – 19:00
Ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schválilo předložený
plán společných zařízení zpracovaný
v rámci komplexních pozemkových
úprav.

Upozorňujeme čtenáře, že ve dnech 12. a 19. 8.
bude z důvodu dovolené místní knihovna
uzavřena. Své čtenáře tak opět uvítá 26. 8.

Zastupitelstvo schválilo předložený návrh
Závěrečného účtu obce Třebusice za rok
2019 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledcích hospodaření za rok 2019 a
výsledků hospodaření bez výhrad.

Rozbor vody z vodovodního řádu obce

Zastupitelstvo schválilo OZV č.3/2020 o
místním poplatku ze psů s účinností od
1. 1. 2021, kterou se ruší OZV č.1/2013
o místních poplatcích. Poplatek byl
stanoven na 200 Kč za prvního psa a 300
Kč za druhého a dalšího psa téhož
držitele.

Na webových stránkách obce je v sekci „Vodovod
v obci“ zveřejněn aktuální rozbor vody
z vodovodního řádu.

Kontejnery na odpad
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový
odpad budou přistaveny v sobotu 13. září 2020
od 9 - 11 hodin před OÚ. V Holousích bude ve
stejnou dobu přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad.

Divadlo – náhradní představení
Za zrušené představení nabídlo Divadlo R.
Brzobohatého hru „Řádí jako tajfun“ v sobotu
26. září. Odjezd od kapličky bude ve 13 hodin.

Zastupitelé byli seznámeni s
cenovou nabídkou na projektovou
dokumentaci k opravě panelové cesty od
čp 113 dolů k čp 29.
S kulturní komisí bylo projednáno
a domluveno zajištění letních kulturních
akcí ve sportovním areálu na koupališti
(letní zábava a letní kino).
Zastupitelstvo bylo informováno o
úpravách a aktuálním stavu herních
prvků na dětských hřištích před
pravidelnou revizí.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva
obce bude 22. 7. 2020 od 17 hodin.

Třebusický občasník 4/2020

AKTUÁLNĚ

STRANA 2

Rekonstrukce střechy MŠ
V souladu s harmonogramem začala 29. 6. rekonstrukce střešního pláště MŠ DUHA Třebusice.
V rámci opravy střechy budou očištěny a impregnovány krovy, položen nový střešní plášť včetně
klempířských prvků a hromosvodu, budou zatepleny vybrané konstrukce a demontována
nepoužívaná komínová tělesa. Komín, který měl být sanován, byl v horším stavu, než se
předpokládalo. Proto, místo jeho nákladné a časově náročné opravy, budou ve školce vyměněny
kotle za kondenzační. Pilně jednáme s dodavateli, abychom i přes tuto komplikaci mohli školku k
10. 8. pro děti otevřít.
Na rekonstrukci střechy nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 503.000,- Kč.

Cesta pro pěší
Pěšinka nad polem z Opuče do Holous byla s laskavým svolením majitelů pozemků prosekána.
Prosíme všechny chodce, aby respektovali soukromé pozemky na konci pěšiny v Holousích
a pohybovali se pouze po pěšince a nenechali po soukromých pozemcích volně pobíhat psy.

Dovolená - zdravotní středisko Brandýsek
MUDr. Drahoňovská informuje, že ve dnech 3. 8. – 14. 8 2020 má dovolenou. Zastupuje zdravotní
středisko Pchery.

100leté výročí pomníku Mistra Jana Husa
V letošním roce je to přesně 100 let, kdy byl postaven pomník Mistra Jana Husa na třebusické
návsi. Odhalení proběhlo 4. července 1920. Pomník byl postaven dle tehdejšího návrhu starosty
p. Červenky, byl ozdoben kalichem a nápisem: "NEZAHYNE NÁROD ČESKÝ, POKUD ZÁŘIVÝM
VZOREM MU BUDE VELKÝ MUČEDNÍK KOSTNICKÝ“. Historicky hlubší podtext ohledně stavby
pomníku nemusíme dle kronik hledat. Po vyhlášení první republiky v r. 1918 bylo dle tradic
budováno v obcích mnoho takových míst, kde si lidé připomínali velikány české historie a vzhledem
k blízkosti ke Slanému, které bylo husitským městem, padl návrh právě na pomník Mistra Jana
Husa. Na obrázku můžete vidět náves s pomníkem ve dvacátých letech minulého století.
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Změna otevírací doby pošty Brandýsek
Dovolujeme si Vás informovat o změně otevírací doby pošty v Brandýsku.
Od 1. 8. 2020 bude otevřeno:
Pondělí: 10.00-18.00
Úterý: 7.00-11.00
Středa: 10.00-18.00
Čtvrtek: 07.00-14.00
Pátek: 07.00-11.00

Návštěva ZOO Praha pro občany
Chtěli bychom připomenout, že stále je pro občany k zapůjčení roční vstupenka do pražské
zoologické zahrady na rok 2020. Tentokrát je vstupenka půjčována i s možností bezplatného
parkování, které je nově součástí vstupenky.
Podmínky pro zapůjčení jsou:
Každá osoba může využít vstupenku pouze 1x za rok.
Vstupenka může být použita v jeden den až pro 4 osoby.
Všechny osoby uplatňující vstup do ZOO na tuto vstupenku musí mít trvalé bydliště v obci
Třebusice.
Vstupenku je nutné rezervovat na obecním úřadě minimálně 3 pracovní dny před zapůjčením a
vrátit dle dohody při zapůjčení.
Vstupenku nelze využít pro večerní a noční akce v ZOO Praha.

Čarodějnice přiletěly
Po uvolnění mimořádných opatření proti šíření koronaviru, se mohla dne 20. června konat první
akce letošního roku ve sportovním areálu na koupališti. Jednalo se o opožděné Čarodějnice.
Během dne sice pěkně pršelo, ale těsně před začátkem akce déšť ustal a tak se v podvečer „na
koupališti“ sešlo více než 100 občanů. Děkujeme všem za účast a za zodpovědné chování.
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