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KONTEJNERY NA ODPAD
V sobotu 29. 5. 2021 bude od 9 do 11 hodin na
prostranství před OÚ přistaven kontejner na rozměrný
a nebezpečný odpad.

NEDOPLATKY ZA VODNÉ ZA
1. ČTVRTLETÍ 2021
Ve dnech 23. - 25. 4. 2021 proběhl výběr vodného
za 1. čtvrtletí roku 2021. Kdo nebyl v uvedených dnech
k zastižení a dosud ještě nenahlásil stav vodoměru na
OÚ, ať tak neprodleně učiní. Děkujeme za součinnost.
Připomínáme, že cena vodného v roce 2021 byla
stanovena na 60,- Kč/1 m3 včetně DPH.
Nově můžete stavy vodoměrů posílat také přes
formulář
na
webových
stránkách
obce
www.trebusice.cz/vodne. Po odeslání údajů vám bude
vystavena faktura.

NEUHRAZENÉ PLATBY ZA ODPAD

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
Po dobu rekonstrukce je OÚ přemístěn do
2. patra MŠ DUHA a platí odpolední úřední hodiny.
Zvonek pro vstup do objektu je umístěn na levém pilíři
vedle branky.
PONDĚLÍ: 17:00 – 19:00
STŘEDA: 17:00 – 19:00

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 20. 4. a 18. 5. 2021




Připomínáme také úhradu za odvoz komunálního
odpadu. Někteří občané stále nezaplatili. Minimální
požadovaná roční platba jsou 4 jednorázové známky,
jejíž cena je 75,- Kč.





OMEZENÍ OBCHODU SE SMÍŠENÝM



ZBOŽÍM
Z důvodu nemoci zůstává obchod se smíšeným
zbožím uzavřen do odvolání. Aktuální informace
naleznete na dveřích obchodu.

MÍSTNÍ KNIHOVNA - ZAVŘENO
Obecní knihovna je po dobu rekonstrukce OÚ
uzavřena. Pro čtenáře jsou na úřadě k dispozici
aktuální čísla časopisu Vlasta a Dekor.

Datum vydání 24. 5. 2021






Zastupitelstvo dne 20. 4. 2021 ustanovilo komisi
pro výběrové řízení na rekonstrukci sociálního
zařízení v MŠ DUHA. Na dalším zasedání dne
18.5.2021 schválilo výběr dodavatele a pověřilo
starostku podepsáním smlouvy. Rekonstrukce
bude probíhat v červenci a srpnu a školka bude
celé prázdniny zavřená.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních
darů Zooparkům Zájezd a Olovnice
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku MŠ DUHA
Byl schválen prodej obecního pozemku 142/2
Zastupitelstvo schválilo opatření a jeho
harmonogram ke zlepšování kvality ovzduší pro
zónu Střední Čechy
Zastupitelstvo schválilo záměr na nákup čisticí
jednotky pro vodní nádrž. Oslovené firmy
předloží cenové nabídky
Zastupitelstvo schválilo seznam víceprací úprav
na OÚ v rámci jeho rekonstrukce
Byl předložen návrh na rozšíření pergoly „na
koupališti“, který zastupitelstvo schválilo a budou
se řešit návrhy a nabídky dodavatelů.
Zastupitelstvo
schválilo
finanční
dar
mládežnickým oddílům FK Brandýsek

Termín zasedání dalšího zastupitelstva je 23. 6. 2021
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STRANA 2

BRIGÁDA - ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE
Ve čtvrtek 27. května od 15 hodin je naplánována finální část čištění koupaliště. Konec bude zhruba v 18:00
hodin. Budeme rádi za příchod v jakoukoliv hodinu dle vašeho pracovního vytížení. Po vyčištění brouzdaliště a
prostřední části proudnicemi SDH Brandýsek, které by mělo proběhnout den předtím, přijde ve čtvrtek na řadu čištění
"hloubky". Děkujeme předem za vaši účast a pomoc, ať se můžeme zase koupat v čisté vodě!!!
Holínky, košťata a lopaty si přineste, pokud možno, vlastní!

LETNÍ KULTURNÍ AKCE
Z důvodu stále platných protiepidemických opatřeních jsou možnosti pořádání hromadných akcí stále omezeny.
Podmínkou účasti na kulturních akcích je buď negativní test, uplynutí 14 dní od dokončeného očkování či maximálně
90 dní od prodělané nemoci Covid-19. Akci je možné uspořádat pouze pro sedící diváky, kteří musí mít respirátor.
Proto jsme pro občany zařídili kulturní akci alespoň ve formě letního kina, které lze za podmínky, kdy diváci jsou
sedící s dostatečnými rozestupy, pořádat. Protože pravděpodobně budeme ochuzeni o další tradiční kulturní akce,
můžeme již dopředu informovat, že letní kino ve Třebusicích si tento rok užijeme hned dvakrát. Filmy na letní
promítání jsme tematicky rozdělili: český film jako v minulých letech a pohádka pro děti i dospělé náhražkou za Dětský
Den
Proto přijďte do letního kina ve Třebusicích v areálu „na koupališti“:
v sobotu 12. 6. 2021 od 21:40 – film bude upřesněn do konce týdne
v sobotu 28. 8. 2021 od 20:15 na pohádku „Princezna zakletá v čase“
Pokud to situace dovolí a v červnu se začne s dalším rozvolňováním, tak máme v plánu uspořádat koncem června,
stejně jako vloni, odložené „Pálení čarodějnic“ se soutěžemi pro děti. Dále pak v létě zábavu a posezení s harmonikou.

NÁVŠTĚVA ZOO PRAHA, ZOOPARK ZÁJEZD A ZOOPARK OLOVNICE
Jak jsme již psali v předchozím článku, kulturní akce jsou v současné době omezeny, a tak chceme občanům
nabídnout možnost cenově zvýhodněných individuálních návštěv zooparků Zájezd a Olovnice a zoologické zahrady
v Praze. Opět jsme pro každého občana, který má trvalé bydliště v naší obci připravili, jednu vstupenku zdarma do
každého zooparku či zoologické zahrady. Zároveň jsme tím podpořili provoz regionálních zooparků, které mají za
sebou nelehké období kvůli jejich zavření pro veřejnost. Obec Třebusice se stala adoptivním rodičem Lemura
hnědého v zooparku Zájezd. Nenechte si tedy našeho „nového občana“ ujít. Sídlí pár metrů od hlavní pokladny
v zooparku
.
Následně přikládáme všechny podmínky využití volných vstupenek
zakoupených obcí pro občany Třebusic:
1) Každá osoba může využít vstupenky do každé zoo pouze 1x za rok
2) Všechny osoby uplatňující vstup do zoo na tyto vstupenky musí mít trvalé
bydliště v obci Třebusice
3) Vstupenky je nutné rezervovat na obecním úřadě minimálně 3 pracovní dny
před zapůjčením a vrátit dle dohody při zapůjčení (platí u permanentky do
zoo Praha)
4) Vstupenka může být použita v jeden den až pro 4 osoby (platí pro zoo Praha)
Při návštěvě zoo se řiďte pokyny provozovatelů. Výdej lístků do zoo na OÚ začíná
v pondělí 31. 5. 2021.

