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OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ
Od 27. 12. 2021 do 7. 1. 2022 bude OÚ zavřen z
důvodu stěhování z náhradních prostor zpět do budovy
na návsi. Od pondělí 10. 1. 2022 budeme již plně
fungovat v nově zrekonstruované budově.

VODNÉ ZA 4. ČTVRTLETÍ 2021
Ve dnech 3. - 5. 12. 2021 probíhal výběr vodného
za 4. čtvrtletí 2021. Ti, co nebyli k zastižení, mohou
vodné za uvedené období uhradit buď hotově v
úředních hodinách OÚ nebo úhradou na účet po
vyplnění formuláře www.trebusice.cz/vodne. Po
odeslání údajů jim bude vystavena faktura jako
podklad pro úhradu. Upozorňujeme, že vodné je nutné
uhradit do konce roku 2021. Více o vodném v příštím
roce na str. 2.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Předběžně by knihovna měla zahájit svoji činnost
od 12. 1. 2022.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
Obecní úřad bude od 10. 1. 2022 pro veřejnost
otevřen v následujících termínech:
PO a ST: 7:30 – 11:30 a 17:00 – 19:00

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 25. 11. 2021
•
•

OMEZENÍ OBCHODU SE SMÍŠENÝM
ZBOŽÍM
Vánoční otevírací
zbožím:
24. 12. 2021
25. 12. 2021
31. 12. 2021
1. 1. 2022

•
doba obchodu se smíšeným
– zavřeno
– zavřeno
– 7 - 11
– zavřeno

•
14 - 16

•
•

CENY SLUŽEB V ROCE 2021
Od 1. 1. 2022 je nově v platnosti poplatek za
systém sběru odpadů placený ve výši 600 Kč/osobu.
Více v samostatném článku na str. 2.
Poplatek za psa se nemění a je stanoven na 200 Kč
za prvního psa a 300 Kč za každého dalšího.
.

Datum vydání 21. 12. 2021

•

•

Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového
opatření č.7/2021
Zastupitelstvo dalo návrh rozpočtu obce Třebusice
na rok 2022, který bude po zveřejnění schválen na
příštím jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci
MMR na opravu místní komunikace – ulice proti
školce
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na
MMR na doplnění a obnovu nevyhovujících prvků
ve sportovním areálu „na koupališti“
Zastupitelstvo schválilo předložený plán inventur
a inventarizačních komisí
Zastupitelstvo zamítlo vybudování zpevněné cesty
k pozemku č. 16/11
Starostka informovala zastupitelstvo o nutných
opravách na vodovodní síti, které požaduje VKM
a.s. před předáním vodovodu
Zastupitelstvo jednalo s paní Arapidisovou o
prodloužení nájmu prostor k obchodu, obě strany
se dohodly vzhledem ke zvýšení energií na
navýšení částky o 3 650 Kč v roce 2022.
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POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2022
Kvůli změnám v legislativě zavádíme od 1. 1. 2022 nový poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Jedná se o tzv. poplatek „na hlavu“. Částku 600 Kč platí každý, kdo je v obci trvale přihlášen k pobytu nebo vlastník
nemovitosti ve Třebusicích, ve které není nikdo trvale přihlášen. Známky na popelnice si kupovat nebudete, po
uhrazení poplatku od nás známky obdržíte.
Po celý leden platí ještě staré známky a svoz bude jako byl doposud. Od února již bude svoz popelnic probíhat
pouze 1 x za 14 dní, k dispozici budou tedy pouze žluté a jednorázové známky. Bude zvýšen počet kontejnerů na plasty
a papír. Také bychom chtěli přidat velkokapacitní kontejnery na BIO odpad, aby jeden mohl být u OÚ a jeden
u koupaliště.
Jsme si vědomi, že zavedení poplatku „na hlavu“ poněkud snižuje motivační prvek pro třídění odpadu a pokládáme
ho za dočasné řešení. Nejspravedlivější by byl poplatek dle skutečně vyprodukovaného odpadu, což by obnášelo vážení
každé popelnice při svozu. Svozová firma zatím nedokáže tyto požadavky technicky splnit. Do budoucna nám legislativa
ukládá razantně snižovat množství nevytříděného komunálního odpadu a poplatky za skládkování tohoto odpadu
budou progresivně narůstat. Cílem je do roku 2030 minimalizovat ukládání odpadu na skládky a odpad energeticky
využívat. Prosíme proto, abyste i nadále odpad třídili, aby se cena za svozy nemusela nadále zvyšovat. Naší společnou
snahou je třídit odpad a platit co nejméně.

VODNÉ V ROCE 2022
I v tomto roce byl provoz vodovodu ztrátový a již několikátým rokem je dotován z obecních financí. S ohledem na
to byla cena vodného za rok 2022 stanovena na 66 Kč/m 3. Vodovod stárne a množí se na něm poruchy. Není tedy
ekonomicky vhodné takto vodovod provozovat. Proto bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o vložení obecního
vodovodu do majetku VKM, a. s. V současné době čekáme na schválení smlouvy představenstvem společnosti.
Předpokládáme, že k vložení vodovodu a ke změně provozovatele dojde v průběhu roku 2022.

ROK 2021 SLOVEM…
Rok 2021 byl opět výrazně ovlivněn pandemií Covid-19. Kromě toho jsme letos zažili v naší obci také dvě silné
vichřice, které zničily několik stromů po celé obci, v zahradě MŠ a v Holousích. Podzimní větrná smršť odnesla novou
střechu klubovny ve sportovním areálu.
V květnu začala rozsáhlá oprava budovy úřadu. Oproti plánovanému termínu dokončení došlo k zhruba
dvouměsíčnímu zpoždění. Nyní již se již práce dokončují a po Vánocích bychom se již měli začít stěhovat zpět. Obecní
úřad prošel řadou konstrukčních změn všech jeho místností. Bylo provedeno finančně nákladné odvlhčení stavby a
budova dostala novou fasádu. Akce byla realizována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj - podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova.
Druhou významnou a finančně nákladnou akcí byla rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ DUHA Třebusice. V obou
patrech budovy byla kompletně zmodernizována sociální zařízení včetně elektroinstalace a vybudování nového
sprchového koutu v přízemí. Na celou akci byla podána dotace na Ministerstvo financí, ale pro velký počet žadatelů,
jsme zůstali „pod čarou“ a dotace nám poskytnuta nebyla. O proplacení části nákladů na rekonstrukci sociálního
zařízení budeme žádat Středočeský kraj ze Středočeského fondu obnovy venkova. Školka se dočkala také nového
„duhového“ plotu.
Další finanční prostředky jsme vynaložili na úpravu sportovního areálu „na koupališti“. V létě byla zakoupena
filtrační jednotka, díky které by voda v koupališti měla vydržet čistá na koupání po celé léto. Byla prodloužena pergola,
která rozšíří možnosti využití areálu i za nepříznivého počasí. V listopadu bylo vyměněno oplocení celého areálu. Na
tuto akci bylo zažádáno o dotaci z Národní sportovní agentury.
V podzimních měsících se také obyvatelé boční ulice „na Hradčanech“ 3C dočkali její rekonstrukce. I tato akce byla
realizována za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova –
dotační titul Podpora obnovy místních komunikací.
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V prosinci jsme podávali žádosti o dvě dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu ulice proti školce (jedná
se o poslední ulici, která nebyla v obci za posledních 5 let zrekonstruovaná) a na rozšíření a výměnu nevyhovujících
herních prvků ve sportovním areálu „na koupališti“.
V současnosti je zpracováván projekt na modernizaci kuchyně a kompletní výměnu elektroinstalace v MŠ.
S realizací těchto akcí čekáme na vyhlášení vhodných dotačních titulů.
Během roku 2022 by měla být hotová studie ČOV, která by měla sloužit jako hlavní podklad pro následný projekt.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2021
Rekonstrukce obecního úřadu bude spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov.
Oprava místní komunikace 3C bude spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ DUHA Třebusice bude spolufinancována ze Středočeského kraje ze
Středočeského fondu obnovy venkova.
Oplocení sportovního areálu bude financováno z dotace Národní sportovní agentury v rámci programu č. 162 51
Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ve školce jsme začátkem prosince přivítali Mikuláše s krásnou a zdravou nadílkou. Čert již 2. rokem volal jen přes
telefon na kontrolu z pekla, nestíhal :-). Náš venkovní zahradní altánek se proměnil v krásný živý Betlém a děti v něm
odehrály krátké vystoupení pro rodiče. Týden před Vánoci nás mělo ještě navštívit divadlo a poslední den v MŠ měly
děti dostat od Ježíška nadílku. Bohužel covid tomu zase zabránil, a tak nadílka bude na děti čekat 3. ledna 2022.

TŘEBUSICKÝ FUTSAL
Futsalisté po roční pauze způsobené covidem-19 opět nastoupili od října do svých futsalových kláních. A-tým
zdárně bojuje v krajském přeboru, kde mu v polovině sezony patří 2. příčka za dosud vedoucím Brazilem Kladno. B-tým
má zatím za sebou dva futsalové turnaje a pohybuje se v dolní části tabulky.

Tabulka krajského přeboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brazil Kladno
PK Třebusice
Tenisáci Benešov
AFC Kralupy n/Vlt.
Hrasl Slaný
MCE Slaný
N.P.C.Kutná Hora
SKP Kolín

11 10

1

0

11

6

1

4

11

5

1

5

11

5

1

5

11

4

1

6

11

4

1

6

11

3

1

7

11

3

1

7

Tabulka okresního přeboru
77:49
69:65
66:45
62:54
49:54
62:82
55:70
46:67

31
19
16
16
13
13
10
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tatran Zlonice
Čechie Slaný
Foboz Slaný
1.DFK Slaný
KLC Klobuky
Omask Kladno
SK Union Slaný
PK Třebusice B
AFC Rozdělov
Hrasl Slaný B

7

6

1

0

9

6

0

3

7

5

1

1

9

5

1

3

7

3

1

3

7

3

1

3

7

2

1

4

7

2

0

5

6

1

0

5

6

0

0

6

26:8
43:34
35:21
41:34
21:21
25:26
23:26
17:17
18:31
14:45

19
18
16
16
10
10
7
6
3
0
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KULTURNÍ AKCE V ROCE 2021
Kulturní akce ještě více než v minulém roce opět ovlivnila situace kolem covidu-19. Restrikce a hygienická opatření
na akcích nám nedovolovala dlouho uspořádat jindy běžné akce typu MDŽ, Vítání občánků, Den Dětí, Čarodějnice či
Letní zábavu. Alespoň malou náplastí bylo 2x uspořádané letní kino „na koupališti“, které dovolila hygienická pravidla
díky sedícím divákům. Dále jsme na podzim uspořádali posezení s harmonikou u příležitosti „pěkné hodinky“ po
svatováclavském posvícení. Zdařilou a určitě na příští rok opět plánovanou akcí byl Třebusický halloween, který se díky
absenci ostatních společenských akcí dočkal nebývalé návštěvnosti ve sportovním areálu. Bohužel, kvůli
zpřísněným protiepidemickým opatřením jsme museli týden před uspořádáním zrušit „Rozsvícení vánočního stromu
s Mikulášskou nadílkou“. Nadílku pro děti jsme nakonec zaimprovizovali předáním balíčků dětem „samoobslužně“, den
po Mikuláši v otevřené třebusické kapličce, kam si našlo cestu zhruba 40 třebusických dětí.
Doufáme, že v roce 2022 budeme moci uspořádat „klasické“ spektrum kulturních akcí pro občany, na jaké jste
byli v minulých letech zvyklí.

TŘEBUSIČTÍ JUBILANTI V ROCE 2021
V roce 2021 oslavili svá životní jubilea a my jim k tomu ještě jednou gratulujeme:

70 let
Mária Marcineková
Veronika Ventová
Květoslava Holasová

Vlasta Tůmová
Alena Čechová
Jan Kubín

Oldřiška Šultysová
Gabriel Marcinek

75 let
Helena Pekárková
Václav Jančata
Jiřina Plánská

Jaroslava Pavlíková
Zdeněk Levý
Miroslav Švácha

Květoslava Janoušková
Karel Pelikán

80 let
Jaroslava Rubešová

Václava Ludvíková

85 let
Zdeněk Kácl

90 let
Bedřiška Vrbová

Jarmila Holušková

Všem občanům přejeme klidné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, úspěchů a pevné zdraví v roce 2022.
Zastupitelstvo obce Třebusice

