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KONTEJNERY NA ODPAD
V neděli 19. 9. 2021 bude od 9 do 11 hodin na
prostranství před OÚ přistaven kontejner na rozměrný
a nebezpečný odpad. Ve stejný čas bude k dispozici
také kontejner na rozměrný odpad v Holousích.
Chtěli bychom všechny občany poprosit, aby
důkladně „sešlapávali“ plasty a kartonové krabice, tím
se může předejít zbytečnému přeplňování kontejnerů
na tříděný odpad. Kontejnery na plast jsou vyváženy
v pondělí a v sobotu. V případě přeplnění kontejnerů u
OÚ, zkuste využít většinou volnější kontejnery „Na
Hradčanech“.
Dále prosíme, abyste u kontejnerů neodkládali
rozměrný odpad, nebezpečný odpad, elektro odpad,
dokonce jsou tam občas i „klasické“ odpadky. Jsme rádi,
že tento odpad nekončí někde ve škarpě, ale svozová
firma to neodveze a my nemáme prostorové možnosti
kam to uklidit, než přijedou velkokapacitní kontejnery.
Již nyní mohou naši občané zdarma využívat služby
sběrného dvora v Kamenném Mostě. Jednáme také o
možnosti odkládat elektroodpad u hasičů v Brandýsku.

VÝBĚR VODNÉHO
ZA 3. ČTVRTLETÍ 2021
Ve dnech 10. - 12. 9. 2021 proběhne výběr
vodného za 3. čtvrtletí roku 2021. Dne 10. 9. bude
v odpoledních hodinách probíhat výběr v Holousích,
11. - 12. 9. bude vodné vybíráno v Třebusicích.
Připomínáme, že cena vodného v roce 2021 byla
stanovena na 60,- Kč/m3 včetně DPH.
Stavy vodoměrů můžete posílat také přes
formulář
na
webových
stránkách
obce
www.trebusice.cz/vodne. Po odeslání údajů vám bude
vystavena faktura jako podklad pro úhradu.

Datum vydání 25. 8. 2021

OPRAVA KOMUNIKACE
Na podzim bude realizována oprava místní
komunikace 3C (od č. p. 72 po č. p. 103). Oprava bude
spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj. Po podpisu smlouvy s dodavatelem bude
upřesněn termín opravy.

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. Rekonstrukce potrvá do října.
PONDĚLÍ: 17:00 – 19:00
STŘEDA: 17:00 – 19:00

ÚPRAVY LINKY 620 A 623
Od 1. 9. bude většina spojů končit v autobusové
zastávce Kladno, autobusové nádraží. Také od 1. 9.
dochází k úpravě jízdných řádů linky 620 a 623.
Podrobné info naleznete na stránkách dopravců a obce.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
•

•

•
•

•

Dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce
za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o
výsledcích hospodaření za rok 2020 bez výhrad
Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele na
rekonstrukci oplocení sportovního areálu „na
koupališti“
Zastupitelstvo neschválilo žádost o změnu
územního plánu – rozšíření lokality Z2
Zastupitelstvo
schválilo
předložený
plán
společných zařízení zpracovaný v rámci komplexní
pozemkové úpravy
Zastupitelstvo schválilo dar na letní tábor Parťáci

Termín zasedání dalšího zastupitelstva je 8. 9. 2021
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ÚPRAVY VE SPORTOVNÍM AREÁLU NA KOUPALIŠTI
V průběhu letních měsíců začaly ve sportovním areálu první úpravy a modernizace areálu. Byla prodloužena
pergola, která poskytne lepší zázemí pro pořádání venkovních akcích a návštěvníkům areálu také úkryt před sluncem
nebo před deštěm. Byla zakoupena a zprovozněna písková filtrace do nádrže, díky které by v příštím roce měla vydržet
čistější voda na koupání po celou sezónu. V podzimních měsících nás čeká rekonstrukce oplocení celého areálu. Opravu
asfaltového povrchu, bychom rádi realizovali v příštím roce. V plánu je také získání dotace na opravu samotné požární
nádrže. Kvůli ochraně nových prvků v areálu zvažujeme v příštím roce omezit přístup do areálu pouze pro místní
občany.

LETNÍ KINO S POHÁDKOU „PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE“
Zveme všechny malé i velké diváky do sportovního areálu „na koupališti“ v sobotu 28. srpna od 20:30 na pohádku:

Princezna zakletá v čase
Občerstvení zajištěno: popcorn, pivo, limo, víno
Pořádání akce podléhá aktuálním nařízením a situaci kolem Covidu 19.

NÁVŠTĚVA ZOO PRAHA, ZOOPARK ZÁJEZD A ZOOPARK OLOVNICE
Chceme upozornit, že stále platí nabídka pro naše občany s návštěvou zooparků Zájezd a Olovnice a zoologické
zahrady v Praze. Každý občan, který má trvalé bydliště v naší obci má možnost využít 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)

