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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
Kontejnery na odpad

PO a ST: 7:30 – 11:30

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

PO a ST: 17:00 – 19:00
Ze zasedání zastupitelstva
ze dne 22. 7. 2020

Zastupitelstvo schválilo předložené
zprávy kontrolního a finančního výboru.
Starostka informovala, že byla podána
žádost o stavebního povolení na
rekonstrukci OÚ.

Výběr vodného za 3. čtvrtletí
Výběr za spotřebu vody proběhne:
V Holousích 18. září 2020 v odpoledních
hodinách.
Ve Třebusicích 19. a 20. září 2020.
Cena za 1 m3 je 50,- Kč včetně DPH.

Odečet elektroměrů
Ve dnech 8., 9. a 10. září 2020 proběhne v obci
pravidelný odečet elektroměrů všech dodavatelů
elektrické energie.
V nepřítomnosti vyvěste stav elektroměru (T1
a T2) na viditelné místo, např. na okno.
Případně volejte na tel. 725 531 634.

Zdravotní středisko Brandýsek
MUDr. Drahoňovská informuje, že ve dnech
16. 9. – 23. 9. 2020 má dovolenou.
Zastupuje zdravotní středisko Pchery.

Převod pozemků pro stavbu přechodu
pro chodce u MŠ – Rada Středočeského
kraje souhlasí s darováním pozemku na
vybudování přechodu.
Zastupitelstvo bylo informováno, že
chodník pro pěší nad školkou byl
zkolaudován. Obec Třebusice postoupila
do seznamu právoplatných žadatelů o
dotaci z programu IROP - 17. výzva MMR
ČR.
V současné době se pracuje na projektu
opravy panelové cesty od čp 113 k čp 29,
rekonstrukce bude realizována v případě
získání dotace ze 144. výzvy OPŽP.
Zastupitelstvo schválilo záměry na směnu
pozemků parc.č. 394/6 za parc.č. 587
a parc. č. 394/7 za parc. č. 588.
Zastupitelstvo se dohodlo na schůzce
ohledně plánované stavby kulturního
domu a následné návštěvě komunitního
centra v obci Hostouň.
Další zasedání zastupitelstva se bude
konat v pondělí 14. 9. 2020 od 17 hodin.
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Rekonstrukce střechy MŠ, oficiální ukončení opravy

V pátek 28. srpna od 13 hodin se uskutečnilo veřejné ukončení opravy střechy MŠ DUHA, která
byla realizována zčásti z dotačních prostředků Středočeského kraje. Novou střechu si proto
přijel prohlédnout také radní Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje, cestovního
ruchu a sportu pan Martin Draxler. Minireportáž o rekonstrukci střechy na místě natočila i TV
Praha. Odkaz na reportáž najdete na FB obce.

Vycházkové okruhy pro občany
Chtěli bychom informovat občany, že jsme pro ně během letních měsíců „zprovoznili“ další část
vycházkového okruhu - cestu nad „Rubešákem“ směrem do Holous. Na fotografii pod číslem 1.
Cesta byla prosekána, a tím vznikl delší okruh. Počítáme ještě s úklidem klestí, ale cesta je již nyní
průchozí. Prosíme, abyste se v Holousích pohybovali vy i vaši čtyřnozí mazlíčci pouze po cestě.
Cesta zde vede přes soukromé pozemky a jejich majitelé byli natolik vstřícní, že nám cestu povolili.
Nevstupujte tedy mimo cestu, i když okolní pozemky nejsou oplocené, a respektujte soukromí.
Vzdálenost této trasy je 3,18 km.

Společně s obcí Dřetovice nyní upravujeme cestu, která leží na hranici našich katastrů, od
„Zvěřinky“ k Brodskému mlýnu. Navezená suť ji prakticky zneprůchodnila. Upravená cesta bude
nabízet další možnou procházku v blízkém okolí naší obce.
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Nové webové stránky obce, nové maily
Vzhledem k novele zákona o přístupnosti internetových stránek č.99/2019 Sb., která nabývá
platnosti 23. září 2020, přistoupila obec k rekonstrukci webových stránek. Nové stránky obce jsou
dostupné od 7. 9. 2020. Pro občany bude novinkou zejména systém registrace SMS, která
umožní, že občané mohou dostávat důležité zprávy formou SMS, a také přehledný kalendář
s daty událostí v naší obci. Plánované akce, výběr vodného, přistavení kontejnerů atd. Stránky dle
novely zákona splňují přehledný přístup z jakéhokoliv zařízení. Pokud byste našli na stránkách
chybu či nepřesnost, budeme rádi, když nás na ni upozorníte. Prosíme, napište nám na mail
obec@trebusice.cz či pavelkubin3@seznam.cz.
Se změnou webových stránek přechází obec i na nové kontaktní adresy, na které nám můžete
psát. Místo dosud používané adresy obectrebusice@seznam.cz přecházíme na oficiální
univerzální mail obec@trebusice.cz a nově je pro občany zřízena také adresa přímo na
starostku obce starosta@trebusice.cz.

Zprávičky z naší školičky
Po 3 týdnech prázdninového provozu v měsíci srpnu, kterým jsme chtěli rodičům a dětem
kompenzovat zavření školky kvůli opatřením proti šíření Covidu-19 a opravě střechy, školka opět
běží „naplno“. Od září školka funguje s kapacitou 27 dětí. O naše děti a řádný chod školky se
starají paní ředitelka, učitelka, 2 nové asistentky, školnice a kuchařka. Věříme, že doba ,,covidová”
nám nezabrání v tom, abychom mohli i nadále navštěvovat divadla, jezdit na výlety a pořádat
hromadné akce. Držme si všichni palce a všem přejeme hlavně pevné zdraví.

Změna autobusových zastávek v Brandýsku
Zpětně ještě upozorňujeme na změnu autobusových zastávek v Brandýsku, která platí od 20. 8.
do 30. 10. 2020. Týká se jízdních řádů linek 342, 456 a 620, kde změny zastávek jsou způsobeny
z důvodu obnovy vodovodu v obci Brandýsek.
Zastávka „Brandýsek“ ve směru Slaný/Kladno je zrušena.
Zastávka „Brandýsek, Škola“ ve směru Slaný/Kladno je přemístěna o cca 100 metrů (směr
nahoru) před vchod na obecní úřad.
POZOR! Ranní školní spoj z Libčic, Zákolan, Kolče, Třebusic do Brandýsku zastavuje jen
v zastávce „Brandýsek, Olšany“
Časy odjezdů z ostatních zastávek se nemění

Zájezd do divadla

Pevně věříme, že 26. září bude moci možné navštívit Divadlo R. Brzobohatého. Přátelé kultury
zhlédnou komedii plnou zvratů – „Řádí jako tajfun“. Věříme, že hezký zážitek vám nezkazí ani
povinnost mít roušku a že si jubilejní 30. výjezd za kulturou užijete.
Sraz je v sobotu 26. 9. ve 13 hodin u kapličky.
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Letní zábava se skupinou Basic
Po roce jsme opět uspořádali ve sportovním areálu "na koupališti" letní zábavu pod širým
nebem. Tentokrát nám k tanci a poslechu hrála teplická skupina Basic. Děkujeme kapele a všem
účastníkům, že i přes velkou nepřízeň počasí, vytvořili báječnou atmosféru. Zábava se nakonec
povedla a doufáme, že se více než 150 návštěvníků akce bavilo. Jak celá akce probíhala, se
můžete podívat v naší fotogalerii na webových stránkách.

Letní kino
napodruhé
Po průtrži, kterou jsme
zažili při letní zábavě,
jsme bedlivě sledovali
počasí před letním
kinem. Předpověď
počasí byla opět špatná.
Technika je ovšem na
déšť háklivější než vy a
v případě deště by bylo
promítání přerušeno.
Proto jsme
s provozovatelem Kina
na kolečkách našli
nejbližší volný termín a
kino přesunuli na
neděli 6. 9. Hurá, v neděli
nepršelo a tak si asi 50
diváků mohlo užít
premiéru letošního léta –
film 3Bobule.

