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VYHLÁŠKA ODPADY
Nová legislativní úprava již neumožňuje řešit
úhradu za svoz odpadu tak, jako jsme byli doposud
zvyklí. V souladu s aktuálně platnými právními
předpisy je od roku 2022 zaveden nový místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Sazba poplatku je 600 Kč na rok. Poplatníkem je fyzická
osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti, kde
není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Děti do 15 let
jsou od poplatku osvobozeny.

VÝBĚR VODNÉHO ZA 4/2021

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 konce listopadu.
PONDĚLÍ: 17:00 – 19:00
STŘEDA: 17:00 – 19:00

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA


Ve dnech 3. - 5. 12. 2021 proběhne výběr
vodného za 4. čtvrtletí roku 2021. Dne 3. 12. bude
v odpoledních hodinách probíhat výběr v Holousích, 4.
a 5. 12. poté bude vodné vybíráno v Třebusicích.
Připomínáme, že cena vodného v roce 2021 byla
stanovena na 60,- Kč/m3 včetně DPH.
Své stavy vodoměrů můžete posílat také přes
formulář
na
webových
stránkách
obce
www.trebusice.cz/vodne. Po odeslání údajů vám bude
vystavena faktura s pokyny k úhradě.

OPRAVA KOMUNIKACE
V úterý 23. 11. byla dokončena oprava místní
komunikace 3C. V těchto dnech čekáme na vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů, částka dotace
činí 1,1 mil. Kč.
Dotace je poskytována pouze na opravu povrchu
komunikace a odvodnění. Chodníky, bohužel,
nemohly být součástí projektu. S dodavatelem bylo
domluveno alespoň „srovnání“ obrubníků a
přeskládání nejhorších částí chodníku.
Velice děkujeme obyvatelům za trpělivost a za to,
jak vzorně respektovali omezení vjezdu. Také
děkujeme za připomínky ke stavbě, které nám
pomohly realizovat rekonstrukci tak, aby silnice co
nejlépe sloužila.

Datum vydání 25. 11. 2021








Dne 13. 10. 2021
Starostka informovala zastupitelstvo o nově
vypsaných dotacích na rok 2022. Termín podání
dotací je do 17. 12. 2021. Z vypsaných dotací chce
zastupitelstvo využít dotaci „Podpora obnovy
místních komunikací“, ze které by byla
rekonstruována místní komunikace 6C a 7C
naproti školce. Dále pak dotaci „Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ k výměně a doplnění herních a
posilovacích prvků v areálu na koupališti. Podání
dotací bude také záviset na míře připravenosti
projektů, definitivně bude zastupitelstvo
rozhodovat na příštím jednání.
Zastupitelstvo schválilo přípravu projektu na
opravu komunikace 6C a 7C – ulice naproti školce
Zastupitelstvo schválilo navrhované vícenáklady
na rekonstrukci OÚ a prodloužení lhůty do
30. 11. 2021. Starostka seznámila zastupitele
o postupu prací na OÚ.
Zastupitelstvo schválilo návrh nové OZV
„O místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství“.
Zastupitelstvo schválilo zařazení investičního
projektu na Rekonstrukci školní kuchyně a
elektroinstalace v objektu MŠ DUHA

Termín zasedání dalšího zastupitelstva je 25. 11. 2021
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STRANA 2

OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU „NA KOUPALIŠTI“
Sportovní areál „Na koupališti“ už má nové oplocení. Také na tuto akci jsme žádali o dotaci z Národní sportovní
agentury, výzva č. 8/2021. Původní oplocení areálu bylo ve špatném stavu, částečně zcela chybělo nebo bylo
nefunkční. Kompletní oplocení areálu nám dává možnost v budoucnosti nastavit návštěvní řád areálu tak, aby sloužil
především ke spokojenosti třebusických občanů. Nechceme, aby v areálu docházelo v noci k výtržnostem a
poškozování inventáře, který chceme s využitím dalších dotací ještě do budoucna rozšířit. V krajním případě by byl
areál zpřístupněn pouze pro třebusické občany, kteří by měli od vstupu do areálu vlastní klíč či čip. O dalších
variantách přístupu do areálu se bude jednat na zastupitelstvu obce.

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
Rekonstrukce obecního úřadu se snad již konečně chýlí ke konci. Nebylo to nijak jednoduché. Jako většiny
stavebníků v tomto roce se nás dotkly potíže s dodávkami stavebních materiálů (doteď čekáme na vstupní dveře).
V průběhu rekonstrukce se navíc objevily další problémy, které nebyly plánované v původním projektu (statické
poškození budovy, špatné podlahy a stropy i v druhé polovině budovy, která se původně rekonstruovat neměla).
Hladkému průběhu stavby také nepřispěla sama stavební firma, se kterou jsme měli o kvalitě provedených prací
rozdílné představy. Docílení kýženého výsledku nás, a hlavně stavební dozor, stálo hodně úsilí, času a nervů. Také na
rekonstrukci úřadu budeme čerpat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

TŘEBUSICKÝ HALLOWEEN SE STRAŠIDELNOU STEZKOU
Po několikaleté odmlce se zrodil nápad obnovit jednu z akcí, která pro nezájem občanů zanikla před cca 10 lety.
Vynechali jsme klasické vyřezávání dýní na místě a těžiště akce přesunuli na setkání občanů ve sportovním areálu
spojené s opékáním buřtů a především na strašidelnou stezku vedenou areálem MŠ DUHA pro dětské návštěvníky.
Všichni návštěvníci byli obdarováni drobným dárkem za přinesení vydlabané dýně a tematický kostým. Také pro ně
byl připraven dětský i klasický punč, při kterém se mohli všichni náležitě zahřát. Po setmění se děti mohly vydat na
strašidelnou stezku a začít se bát. Děkuje za pomoc rodině Hercíkových, Honzovi Burešovi a MŠ DUHA Třebusice.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zastupitelstvo obce přijalo na své pracovní schůzce nepopulární rozhodnutí zrušit hromadnou akci „Rozsvícení
vánočního stromu s mikulášskou nadílkou“. Tento krok jsme dlouho zvažovali, protože stejně jako vy, jsme se na tuto
tradiční akci moc těšili. Máme však za to, že v této těžké době by měl zvítězit zejména rozum a vzájemná solidarita.
Vánoční strom se tedy poprvé rozsvítí v sobotu 27. listopadu v 17:30 bez jakýchkoliv doprovodných akcí, pouze za
doprovodu ohňostroje. Zároveň nechceme připravit děti i o Mikulášskou nadílku, a tak zvažujeme bezpečné způsoby
předání, o kterých vás budeme informovat.

