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STĚHOVÁNÍ OÚ

Datum vydání 13. 4. 2021

MÍSTNÍ KNIHOVNA - ZAVŘENO

V týdnu 26. - 30. 4. 2021 budeme stěhovat OÚ do
náhradních prostor kvůli rekonstrukci a budeme mít
pro veřejnost zavřeno. Více o rekonstrukci naleznete na
straně 2.

Po dobu rekonstrukce OÚ bude naše obecní
knihovna uzavřena.

VÝBĚR VODNÉHO ZA 1. ČTVRTLETÍ 2021

Od května budou úřední hodiny pro veřejnost
pouze v odpoledních hodinách v prostorách MŠ DUHA
tj.
PO a ST: 17:00 – 19:00

Výběr vodného za 1.čtvrtletí 2021 bude probíhat
ve dnech 23. - 25. 4. 2021. V pátek 23. 4. bude vodné
vybíráno v Holousích, následně 24. a 25. 4. to bude ve
Třebusicích.
Připomínáme, že cena vodného v roce 2021 byla
zvýšena na 60,- Kč/1 m3 včetně DPH.
Nově můžete stav vodoměrů posílat předem na
info@trebusice.cz nebo přes nově vytvořený formulář
na
webových
stránkách
obce
„Vodné
elektronicky“ (vstup na formulář z podstránky
„Vodné“), kde vám na základě vašeho mailu/poslaného
formuláře, vystavíme fakturu, kterou Vám následně
obratem pošleme. Poté můžete dle faktury uhradit
vodné bezhotovostním způsobem.

OMEZENÍ OBCHODU SE SMÍŠENÝM

ÚŘEDNÍ HODINY - REKONSTRUKCE

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 22. 3. 2021
•
•

•
•

ZBOŽÍM
Z důvodu plánované dovolené, bude obchod se
smíšeným zbožím uzavřen od 22. 4. do 10. 5. 2021.

POBOČKA „ZÁSILKOVNY“ V OBCI
Na veřejném prostranství před OÚ byl
nainstalován
Z-BOX
společnosti
„Zásilkovna“.
Aktivován pro veřejnost bude od 19. 4. 2021.

•
•
•
•

Zastupitelstvo
schválilo
zprávy
z činnosti
finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo schválilo bez výhrad roční účetní
závěrku obce Třebusice za rok 2020 a hospodářský
výsledek
Zastupitelstvo schválilo neinvestiční dotaci
společnosti Přemyslovské střední Čechy
Zastupitelstvo schválilo pronájem částí pozemku
č.64/10 („zahrádky u bytovek“) na 5 let fyzickým
osobám bydlícím v bytovce čp. 125
Zastupitelstvo schválilo vyřazení nepotřebného
investičního majetku
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci
MFČR na opravu sociálních zařízení v MŠ DUHA
Starostka seznámila zastupitelstvo s vybráním
projektanta na zpracování změny územního plánu
Bylo rozhodnuto o náhradních prostorách OÚ po
dobu jeho rekonstrukce

Termín zasedání dalšího zastupitelstva je 20. 4. 2021
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REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
Od května bude probíhat rekonstrukce obecního úřadu. Součástí rekonstrukce je především odvlhčení budovy,
sanace vlhkostí poškozených stavebních konstrukcí, zbourání zádveří, vybudování nového WC, kuchyňského koutu,
stropu v části objektu a elektrorozvodů v kanceláři. Dojde také ke změně vnitřní dispozice objektu – vchod bude
přemístěn ze štítové strany do boku objektu. Doufáme, že uspějeme s naší žádostí o dotaci a na rekonstrukci se nám
podaří získat finanční prostředky z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Plánovaná doba rekonstrukce je 5 měsíců. Obecní úřad po tuto dobu přesuneme do podkroví mateřské školy.
Z toho důvodu omezujeme úřední hodiny na odpolední od 17:00 - 19:00, abychom co nejméně narušovali provoz
a bezpečnost školky. Mimo tyto úřední hodiny bude možné navštívit úřad pouze po předchozí domluvě, protože objekt
školky se kvůli bezpečnosti dětí zamyká.
Pro seniory a osoby s omezenou možností pohybu bude v přízemí instalován zvonek pro přivolání starostky.
Všem obyvatelů se omlouváme za nepohodlí spojené s rekonstrukcí úřadu a děkujeme za pochopení.

PŘIPRAVENÉ PROJEKTY - DOTACE
Aktuálně čekáme, zda nám bude poskytnuta dotace na projekty opravy místních komunikací. Opět z programu
Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova je podaná žádost na rekonstrukci místní
komunikace 3C - boční silnice z „Hradčan“. Rekonstrukci místní komunikace 1D - panelové cesty z „Hradčan“ - chceme
realizovat za předpokladu získání dotace z MŽP – 144. výzva – aktivita 1.3.2. Dosud nepropustný povrch komunikace
bude nahrazen dlažbou, která umožňuje vsak povrchových vod.
Po rekonstrukci volají také záchůdky ve školce. Tento týden
podáváme žádost o dotaci na Ministerstvo financí. Tato dotace má
„šibeniční“ termín pro realizaci projektu do 31. 12. 2021. Pokud ji
1D
získáme, bude, bohužel, školka opět celé prázdniny z důvodu
rekonstrukce zavřená.
3C

Zdroj: Mapy.cz

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 12. 4. 2021
Vláda v úterý 6. 4. rozhodla, že od pondělí 12. 4. 2021 budou znovu otevřena papírnictví, obchody s dětským
oblečením a obuví, čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodejny
náhradních dílů pro auta.
V neděli 11. 4. 2021 skončil nouzový stav a s ním od 12. 4. 2021 skončil například zákaz cestování mezi
okresy, zákaz vycházení po 21. hodině nebo zákaz shromažďování osob. Otevřely se zoologické a botanické zahrady,
kde obnovily provoz ve venkovních prostorech. Naplnit smí maximálně 20 % kapacity.
Od pondělí 12. 4. 2021 je možné konat závěrečné zkoušky v autoškolách a do škol se začínají vracet v rotační
formě žáci 1. stupně ZŠ. Do školek se zatím vrací jen předškoláci. V základních uměleckých školách a v jazykových
školách je od pondělí možná výuka ve stylu jeden na jednoho – jeden pedagog a jeden žák. Rotační systém se netýká
malotřídních škol a rovněž provozu speciálních škol. Tam běží běžná prezenční výuka.
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ZAHÁJENÍ REGISTRACÍ OČKOVÁNÍ SENIORŮ 65+
Od středy 14. 4. 2021 bude zpřístupněn CRS (Centrální rezervační systém) pro registrace osob starších 65 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

SČÍTÁNÍ OBYVATEL
Online sčítání: 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace
byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. 2021. Elektronický sčítací formulář naleznete na
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář
můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné
příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání: 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k
současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při
nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře
spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně
venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na Covid-19. Z epidemických
důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku: 253
253 683, napsat dotaz na e-mail: dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz
a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i
vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob
sečtení.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s
výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a
telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a
používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou
dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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PASPORTIZACE A NOVÉ SMLOUVY – HROBOVÁ MÍSTA HŘBITOV KOLEČ
Byl dokončen projekt pasportizace hřbitova v Kolči. Jeho cílem je zpřehlednění evidence o pronajímatelích
hrobových míst a její sesouhlasení s platnou legislativou na základě uzavírání písemných smluv na pronájem hrobového
místa. Zlepší se rovněž evidence o uložených ostatcích. Sepisování smluv a hrazení nájmu a služeb bude probíhat na
poště v Kolči od 1. 4. 2021. Termín pro sepsání smlouvy je nutné telefonicky dojednat předem na tel: 315 783 836
v určených hodinách ve dnech:
Po a Út – 12:30 až 15 hod.
St a Čt – 10:30 až 13 hod.
K sepsání smlouvy si s sebou přineste doklad o předchozí platbě, informaci, kdo je v hrobě pohřben, kontakt a
adresu na osobu (osoby), na kterou bude v případě mimořádné události převedena nájemní smlouva. Vzor smlouvy
s daty, která budete k sepsání smlouvy potřebovat, najdete na webu obce Koleč nebo na místní poště. Smlouva může
být uzavřena na dobu 5 nebo 10 let.
Ceník nájmu a služeb:
jednohrob 100,- Kč / rok
dvojhrob 180,- Kč / rok
urnový hrob 70,- Kč / rok
služby 150,- Kč / rok

KONTEJNER NA BIO ODPAD
Kontejner na rostlinný odpad (BIO) byl kvůli přípravě na rekonstrukci OÚ přemístěn na parkoviště před nádrží.
Prosíme občany, aby prostor vedle kontejneru nechávali volný pro jeho nakládku a vykládku a neparkovali tam.
Jsme rádi, že kontejner hojně využíváte, ale chtěli bychom vás požádat, abyste odpad ukládali do kontejneru
ohleduplně, nesobecky a s rozumem. Dlouhé větve zkraťte na menší kusy, protože pak není možné zcela využít prostor
kontejneru. Také při vysypávání kontejneru působí dlouhé větve problém.
Během víkendu někdo odložil do kontejneru kompletní keře růží. Příště, prosíme, pokrátit.

SBĚR FOTOGRAFIÍ – HASIČI VE TŘEBUSICÍCH, PK TŘEBUSICE
V letošním roce by oslavil kulaté 120. výročí založení Sbor dobrovolných hasičů Třebusice. SDH byl sice rozpuštěn
v roce 1995, ale i přesto bychom jeho bohatou historii rádi představili v naplánované výstavě o jeho historii
v podzimním období. Rádi bychom se obrátili na pamětníky doby, kdy SDH ještě fungoval, zda by nám případně
nezapůjčili dochované fotografie, které by rozšířily zmiňovanou výstavu. Fotografie budou při osobním zapůjčení ihned
oskenovány a vráceny majiteli. Předem děkujeme za Vaši pomoc.
Stejně jako SDH Třebusice bude svoje půlkulaté výročí (45 let) slavit místní futsalový oddíl PK
Třebusice, který byl založen v roce 1976 a funguje dodnes. I v tomto případě prosíme a budeme rádi,
pokud se přihlásí jedinci, kteří poskytnou obratem fotodokumentaci, zejména z let osmdesátých, o
fungování zdejšího klubu.

KULTURNÍ AKCE
Vzhledem k aktuální „covidové“ situaci jsou zatím veškeré kulturní akce pozastaveny do odvolání.
Zrušení akcí v tomto roce se už týkalo březnového MDŽ, taktéž se bude jistě týkat „pálení čarodějnic“. Přesunut
je i termín „Vítání občánků“ na září. Nad Dětským dnem visí také otazník. Jsme opět připraveni jako v minulých letech
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aktuálně reagovat na momentální situaci a akce přesunout na pozdější termíny, které by byly v souladu s nařízením
vlády, stejně jako minulý rok opožděné pálení čarodějnic v červnu.

