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Poděkování

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE

Děkujeme paní Jitce Šulcové za 15 let věrné,
obětavé, spolehlivé a precizní práce pro
obecní úřad. I když nám bude stále ještě
externě pomáhat, víme, že její dlouholeté
zkušenosti nám budou moc chybět.

PO a ST: 7:30 – 11:30 a 17:00 – 19:00

Zároveň jí z celého srdce přejeme hodně
úspěchů a spokojenosti v nové profesní dráze.

Posunutí výběru vodného za
1. čtvrtletí 2021
Výběr vodného za 1.čtvrtletí 2021 se z důvodu
zpřísnění opatření přesouvá na duben.
Připomínáme, že cena vodného v roce 2021
byla stanovena na 60,- Kč/1m3 včetně DPH.

Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Kontejnery na nebezpečný a rozměrný
komunální odpad z domácností budou přistaveny
v sobotu 13. března 2021 od 9 do 11 hodin před
obecním úřadem. V Holousích bude kontejner
pouze na rozměrný komunální odpad. Do
kontejnerů nepatří stavební suť.
Prosíme, dodržujte při ukládání odpadu do
kontejneru platná vládní nařízení: rozestupy
alespoň 2 metry a používejte respirátor nebo
chirurgickou roušku na zakrytí dýchacích cest.

Ze zasedání zastupitelstva
ze dne 18. 1. a 22. 2. 2021

Zastupitelstvo schválilo účetní odpisový
plán na rok 2021.
Zastupitelstvo
schválilo
stanovení
úhrady za zřízení věcného břemene
(uložení kabelového vedení/skříně) na
pozemku obce u domu č.p. 45.
Zastupitelstvo
schválilo
vstup
do
připravovaného DSO Kladensko a přijalo
příslušné usnesení k tomuto kroku.
Zastupitelstvo schválilo finanční dar
2000,- Kč pro AVES, z.s. na záchranu
zraněných živočichů.
Zastupitelstvo schválilo zápis do kroniky
obce za rok 2020.
Starostka
seznámila
zastupitelstvo
s poptávkovým
řízením
na výběr
projektanta na změnu územního plánu.
Zastupitelstvo
schválilo
předložený
návrh smlouvy o centralizovaném výběru
nákupu elektřiny a plynu.
Zastupitelstvo schválilo zahájení jednání
o vložení vodárenské infrastruktury do
majetku VKM.
Termín zasedání dalšího zastupitelstva
je 22. 3. 2021

Místní knihovna - zavřeno
Z důvodů zpřísnění opatření bude do odvolání
místní obecní knihovna uzavřena.
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Nový nouzový stav a mimořádná opatření od 1. 3. 2021
Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do
28.března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména
v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.
Mezi vybraná opatření, která platí od 1. 3. 2021, patří omezený pohyb lidí. Lidé tak nemohou
opustit okres, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště.
Výjimku z tohoto opatření tvoří například: cesty do zaměstnání, cesty za účelem zajištění
nezbytných potřeb příbuzných a blízkých (doprovod k lékaři či na úřad), zajištění péče o děti či
zvířata, odkládání odpadu, nezbytné cesty do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání
sociálních služeb, výkon povolání nebo činnosti sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace.
Pro cesty do zaměstnání mimo okres je potřeba potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či
na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
Nákupy jsou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob.
Nově je povinné nosit minimálně chirurgickou roušku i na veřejnosti. Výjimka platí jen případě, že
je člověk sám v přírodě, nevztahuje se také například na děti do 2 let, nebo sportování. Vycházky
a běh přes den jsou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů
v noci je možné do 500 metrů od bydliště.
Toto jsou nejdůležitější opatření, která se týkají přímo občana v novém nouzovém stavu
a mimořádných opatřeních. Celé znění najdete na webových stránkách obce: www.trebusice.cz.
Potřebné formuláře k cestování v nouzovém stavu naleznete také na webových stránkách,
případně si je můžeme vyzvednout v úředních hodinách na OÚ. Naleznete zde také odpovědi na
nejčastější otázky ohledně nových mimořádných opatřeních v nouzovém stavu.

Zahájení registrací očkování seniorů 70+
Od pondělí 1. března 2021 je zpřístupněn CRS (Centrální rezervační systém) pro registrace
osob starších 70 let na očkování proti Covid-19.
Přihlášení probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému. Nemůžete-li se z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktujte svého praktického lékaře.
Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to
ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina
registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování! Nejvyšší prioritu má vždy věk, a to
s ohledem na vyšší riziko těžkého průběhu onemocnění Covid-19.
Více informací o očkování naleznete na webových stránkách obce: www.trebusice.cz

Prodej respirátorů FFP2 na OÚ
Jak se říká, štěstí přeje připraveným, proto jsme rádi, že jsme Vám mohli nabídnout za nákupní
cenu respirátory, když byly všude vyprodané a začalo být jejich nošení povinné.
Prodej respirátorů dále pokračuje. Do vyprodání zásob si může, nyní nově, každý trvale hlášený
občan starší 15 let znovu koupit max. 4 ks. Cena za ks je 15,- Kč.
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Autobusová zastávka „Třebusice, křiž.“ nově na znamení
Zastávka na silnici směr Želenice je zřízena jako dočasná, do doby, než opravíme účelovou
komunikaci – „propojku“. Její současné umístění je na úkor obyvatel přiléhajících domů
a nevhodně v blízkosti křižovatky. Apelujeme na všechny, kteří tuto zastávku využívají, aby brali
ohled na to, že stojí někomu přímo pod okny. Již od května 2017 platí protikuřácký zákon a na
zastávkách je zakázáno kouření. Na zastávce proto nekuřte, a především v brzkých ranních
hodinách nehlučte. Pokud nebudete respektovat obyvatele přilehlých domů, může být zastávka
bez náhrady zrušena. Jako další krok pro zlepšení situace a zamezení bezdůvodnému
zastavování a následnému rozjíždění autobusů bude od 7. 3. 2021 upraven charakter zastávky
„Třebusice, křiž“ z nynějšího „stálá“ nově na „Na znamení“. Autobusy v zastávce zastaví jen
v případě poptávky cestujících po výstupu nebo nástupu do vozidla. Kromě zlepšení pohodlí
obyvatel bydlících v sousedství zastávky dojde i ke zvýšení plynulosti provozu linky a
bezpečnosti provozu v blízkosti křižovatky. Dodáváme, že při nástupu cestujícího není
v zastávce „Na znamení“ nutno na řidiče „mávat“, pouze stačí viditelně stát v prostoru zastávky a
řidič je povinen zastavit. Při výstupu je nezbytné stisknout příslušné tlačítko pro výstup.

Volný pohyb psů v Holousích
Žádáme majitele psů, aby nenechávali své psy volně pobíhat na části vycházkové trasy
v Holousích. Volně pobíhající psi zabíhají do soukromé zahrady a plaší tam slepice. Vycházková
trasa vede z části po soukromých pozemcích a my jsme velice rádi, že její vznik vlastníci
pozemků umožnili. Buďte proto, prosím, maximálně ohleduplní k vlastníkům pozemků. Zároveň
prosíme, abyste po svých miláčcích uklízeli a nenechávali „hromádky“.

Zvoleny obecní symboly Třebusic – vlajka a znak
Veřejnou anketou mezi občany Třebusic, která skončila 31. 1. 2021, byly zvoleny oficiální
symboly obce - vlajka a znak. V anketě Vás občanů nakonec zvítězila varianta č. 3, bohužel
v tištěném občasníku ji můžeme uvést pouze v černobílé variantě.

Pobočka „zásilkovny“ v obci
V nejbližší době bude na veřejné prostranství před OÚ nainstalován samoobslužný „Z-BOX“
společnosti Zásilkovna.
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Zprávičky z naší školičky
Bohužel nový rok nezačal pro naši školku zrovna dobře. Hned 1. týden v lednu jsme byli
uzavřeni kvůli onemocnění Covid-19 paní ředitelky. Poté prvních 14 dnů v únoru kvůli Covid-19
mezi dětmi a nyní nás v březnu uzavřeli na minimálně 3 týdny kvůli vládním opatřením proti
šíření Covid-19. Dalo by se tedy snadno spočítat, kolikrát jsme byli letos ve školce. Ale když už
jsme tam byli, tak jsme si to moc užívali.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům za poslední týden v únoru, kdy jsme měli
téma „Povolání” a všichni nám zaslali své fotografie z práce. A aby to nebyla jen „nudná” fotka
od počítače, tak spousta rodičů byla i značně kreativní a vymyslela fotky, které děti opravdu
zaujaly. Děkujeme i panu Hanslovi za to, že dětem ukázal na hřišti svůj kamion, ze kterého děti
byly značně nadšené. Tímto se omlouváme za občasné hlasitější troubení, ale všechny děti si
chtěly zatroubit :-). Dále děkujeme paní Mlejnkové, že s dětmi zasadila krásnou jarní kytičku
a panu Altovi za nápad ohledně poslání balíčku pro naši školku, plného dobrot.
Bohužel již druhý rok zřejmě nebudeme moci s dětmi zažít Velikonoce v MŠ, ale věříme, že si
tuto tradici pevně uchová každá rodina alespoň v jejich domácnosti.
Dále bych chtěla informovat, že všichni zaměstnanci MŠ se podrobí 1. týden v březnu očkování
proti Covid-19 a druhá dávka na ně čeká na přelomu března/dubna. Proto věříme, že po
Velikonocích se již sejdeme, a už nás snad nebudou zavírat. Všem přejeme hlavně hodně
zdraví, spoustu sil a věříme, že se tentokrát sejdeme co nejdříve.

Přání k MDŽ
Milé ženy,
Vloni jste ještě stihly společně oslavit MDŽ v Želenické hospodě. Letos Vám
můžeme popřát pevné zdraví a životní spokojenost pouze takto. Buďte silné
a optimistické.
Slibujeme, že až to bude možné, tak si to všechno vynahradíme.
Vaše zastupitelstvo

