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VODNÉ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2022
Ve dnech 11. - 13. 3. 2022 proběhne výběr
vodného za 1. čtvrtletí roku 2022. Dne 11. 3. bude v
odpoledních hodinách probíhat výběr v Holousích,
12. a 13. 3. bude vodné vybíráno ve Třebusicích.
Připomínáme, že cena vodného v roce 2022 byla
stanovena na 66,- 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.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
PO a ST: 7:30 – 11:30 a 17:00 – 19:00

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 19. 1. 2022 a 2.3.2022
•
•

KONTEJNERY NA ROZMĚRNÝ ODPAD

•

V sobotu 12. 3. 2022 od 9 do 11 hodin bude na
prostranství před OÚ přistaven kontejner na rozměrný
a nebezpečný odpad. Ve stejný čas bude k dispozici
také kontejner na rozměrný odpad v Holousích.

•

•

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Od 9. 3. 2022 bude opětovně k dispozici kontejner
na bioodpad na prostranství před obecním úřadem.
Kontejner na bioodpad u sportovního areálu bude dále
občanům také k dispozici. Individuální svoz BIO
popelnic 120 l a 240 l nebude již provozován.

Datum vydání 9. 3. 2022

•

•
•

Zastupitelstvo
schválilo
zprávy
z činnosti
finančního a kontrolního výboru
Smlouva o prodloužení nájmu prostor pro obchod
se smíšeným zbožím byla podepsána do
31. 12. 2024
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace žadateli Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Zastupitelstvo schválilo nákup nemovitosti č. p. 16.
Jako host vystoupila zástupkyně firmy Artendr
s.r.o. a informovala zastupitele o aktuálních
podmínkách pro získání dotací na revitalizaci
opuštěných budov tzv. brownfieldů, které by bylo
možno použít na rekonstrukci budovy č. p. 16.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci –
Revitalizace a modernizace technologie školní
kuchyně MŠ DUHA Třebusice
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na
projekt „Třebusice, rekonstrukce panelové cesty“.
Na tuto akci již obec žádala o dotaci v roce 2021,
ale náš projekt nebyl vzhledem k velkému počtu
žádostí vybrán.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku MŠ DUHA
Třebusice
Zastupitelstvo schválilo uložení volných finančních
prostředků na 6 měsíců na termínovaný vklad u KB,
a.s.

Termín zasedání dalšího zastupitelstva je 13. 4. 2022
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ
Děkujeme za vaše příspěvky do humanitární sbírky. Věci jsme 7. 3. 2022 odvezli do
Dentální kliniky na Kladno a do Farní charity do Slaného. Byly toho tři po střechu nacpaná
auta. Děkujeme také za finanční dary, které zašleme na účet Člověk v tísni – SOS Ukrajina.
Pokud chcete ještě přispět, rádi vaše dary přijmeme a předáme na výše uvedená místa.
Zájem je nadále především o trvanlivé potraviny, drogerii, hygienické potřeby pro děti i
dospělé. Aktuálně potřebné věci zveřejňuje charita Slaný na svých facebookových stránkách.
Sbírka „Třebusice pro Ukrajinu“ je nadále otevřena v úřední hodiny OÚ:
Pondělí: 8:00 – 11:30 a 17:00 – 19:00
Středa: 8:00 – 11:30 a 17:00 – 19:00
Na předání v jiném termínu se s námi můžete individuálně domluvit.
V případě jakýchkoliv otázek jsme vám k dispozici v úředních hodinách OÚ nebo na tel. 603 201 510 (D. Losová
Doubnerová) nebo 606 540 022 (P. Kubín), mail: info@trebusice.cz

STOLNÍ KALENDÁŘE – OBEC TŘEBUSICE
O vánočních svátcích jsme začali rozdávat pro naše občany stolní kalendáře (1 ks na nemovitost) na rok 2022
s historickými fotkami obce Třebusice. Předávání kalendářů dále pokračovalo s platbou za „odpady“ v lednu a únoru.
Prosíme občany z nemovitostí, na které jsme neúmyslně zapomněli, za což se omlouváme, aby se o kalendář přihlásili
do 16. 3. 2022.
Zbylé kalendáře bychom chtěli dát do volného prodeje občanům za cenu 200,-/ks. Celý výtěžek z prodeje
kalendářů bude následně poslán na nadaci „Člověk v tísni – SOS Ukrajina“.

BRANDÝSEK PRO UKRAJINU
Dne 11. března od 17 h pořádá brandýský spolek OBR ve spolupráci s obcí, dobrovolnými hasiči, ZŠ a MŠ Brandýsek,
KVH Brandýsek, benefiční koncert u dolu Michael.
Program akce:
17:00 Dětský program s myšákem Edou
17:30 Modlitba za Ukrajinu s kladenským farářem Phanuelem Osweto
17:45 Zpěv ukrajinské hymny (Elizabeth Kozáková)
18:00 Swingová zpěvačka Adéla Zejfartová
18:15 Zpěváci Jana Chaloupková a Tomáš Novák
18:30 Zpěvačka Petra Čížková
18:45 JaRadRom
19:30 Dana Bartůňková, ukázka z představení Metropolitního divadla Praha „Balada pro banditu“
19:45 Muzikálová zpěvačka Klára Jelínková
20:00 Muzikálová zpěvačka Nikola Ďuricová
20:15 M3ta
21:00 Pódiové efekty SFX Fridrich a pyromuzikál NV Fireworks a ohňostroje Soptík

Třebusický občasník 1/2022

STRANA 3

DERATIZACE OBCE
Dne 8. března proběhla deratizace obce. Prosíme o součinnost občany, kteří chovají hospodářská zvířata. Účinnější
deratizace by bylo dosaženo, pokud by chovatelé umožnili instalaci nástrah přímo i na svých pozemcích, kde se hlodavci
dostávají k potravě společně s domácími zvířaty. Nástrahy je možné instalovat v tzv. bezpečnostních staničkách, které
ochrání domácí zvířectvo.
Dne 23. března od 15 hodin bude provedena kontrola instalovaných nástrah a deratizátor může provést deratizaci
i na soukromých pozemcích. Cena deratizace je 200 Kč– 400 Kč dle výskytu. Zájemci o deratizaci, prosím kontaktujte
nás, předáme kontakt deratizátorovi.

UKLIĎME ČESKO
V dubnovém období se opět připojí naše obec k projektu „Ukliďme Česko“. Letos nebudeme uklízet v termínu
vyhlášeném celostátní akcí 2. 4. 2022, ale posouvám akci ve Třebusicích na úterý 5. dubna od 16 hodin. Sraz účastníků
bude před OÚ, kde se dle počtu dobrovolníků rozdělíme na uklizení nepořádku v našem katastru.

TŘEBUSICKÝ FUTSAL
Futsalisté třebusického PK bojují tři zápasy před koncem soutěže v nadstavbové části krajského
přeboru o 2. místo s benešovským celkem. Medailové pozice už by jim vzhledem k osmibodovému
náskoku na tým z Kralup neměly uniknout. To B-tým řeší v okresním přeboru „záchranářské“ práce, když
se ve své soutěži průběžně drží na 8. místě.

Tabulka krajského přeboru

Tabulka okresního přeboru

1.

Brazil Kladno

20 14

1

2

115:73

43

1.

Tatran Zlonice

14 11

1

2

59:23

34

2.

Tenisáci Benešov

20

9

1

7

98:73

28

2.

Omask Kladno

16

9

2

5

70:54

29

3.

PK Třebusice

20

9

1

7

109:95

28

3.

1.DFK Slaný

15

8

2

5

62:51

26

4.

AFC Kralupy n/Vlt.

20

6

2

9

92:86

20

4.

Foboz Slaný

16

6

3

7

55:57

21

5.

SKP Kolín

20

9

1

7

99:104

26

5.

Union Slaný

14

6

2

6

57:44

20

6.

Hrasl Slaný

20

5

2 10

75:87

19

6.

Čechie Slaný

15

6

2

7

55:71

20

7.

MCE Slaný

20

6

1 10

103:147

19

7.

KLC Klobuky

14

5

3

6

39:48

18

8.

N.P.C.Kutná Hora

20

5

1 11

81:107

16

8.

PK Třebusice B

14

5

1

8

39:37

16

9.

AFC Rozdělov

13

4

0

9

42:54

12

10. Hrasl Slaný B

13

4

0

9

33:72

12
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V únoru měla naše školka konečně vycestovat do divadla kouzel Pavla
Kožíška. Bohužel kvůli covidu se toto představení muselo již po třetí přesunout
na jiný termín. Děti si však užily alespoň návštěvu záchranáře z nemocnice
Kladno, který je učil základy první pomoci. Poté zažily krásný týden na téma
povolání, kdy každý den někdo z rodičů, představil své zaměstnání. Od zážitků
tatínků z hradní stráže, automechanika, výrobce dronů, až po maminky cvičitelky
a moderátorky v rádiu. V březnu k nám v rámci dopravní výchovy přijede
ZÁŽITKOVÝ AUTOBUS. Březen je měsíc knih, proto navštívíme několik knihoven,
a také vyneseme spolu s vámi Moranu a přivítáme jaro.

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Zveme všechny na novou várku knih do naší obecní knihovny. Z výměnného fondu SVK Kladno bylo doplněno 180
nových knih.
Připomínáme, že knihovna je nově otevřena každé pracovní úterý od 16 do 18 hodin.
Březen je měsíc knih, proto i my 29. března v knihovně oceníme naše nejpilnější čtenáře. Tento den bude naše
knihovna trošku speciální, budete mít možnost si společně u kávičky popovídat mezi knížkami, a nejen o knížkách.

MDŽ TŘEBUSICKÝCH ŽEN
Milé paní a slečny, zveme Vás na příjemné posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen,
které se koná na sále v hostinci „Slavie“ v Kolči v sobotu 12. 3. 2022 od 15 hodin.
Můžete se těšit na malé občerstvení a příjemné melodie k poslechu a tanci od „DJ Buráka“.
Doprava do Kolče je zajištěna autobusem. Autobus bude na zastávku přistaven ve 14:40,
odjezd ve 14:45. Zpět bude autobus z Kolče odjíždět v 18 hodin.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na akci, abychom mohli zajistit dostatečné občerstvení.
Osobně na OÚ nebo na tel.: 603 201 510 (D. Losová Doubnerová), 606 540 022 (P. Kubín), mail: info@trebusice.cz.

VYNÁŠENÍ MORANY
V úterý 22. 3. 2022 od 16 hodin se bude konat společně s MŠ DUHA Třebusice akce „Vynášení Morany“. Po
průvodu obcí s Moranou bude akce končit ve sportovním areálu „na koupališti“, kde na všechny účastníky bude čekat
tradičně malé občerstvení na chuť a zahřátí.

PO DVOU LETECH DO DIVADLA
V neděli 10. dubna 2022 se po dvou letech koná společný zájezd do divadla. V Divadle Radka Brzobohatého
zhlédneme komedii „Jsem doma, zlato!“. Judy a Johnny žijí v idylickém manželství aneb jak hanebně šťastné může
manželství být…? Ve hře současné britské autorky Laury Wade, ověnčené řadou nominací a prestižní cenou Laurence
Oliviera „Nejlepší komedie roku 2019“, uvidíte skutečný manželský pár Zuzanu Kajnarovou a Romana Říčaře. Odjezd
ze Třebusic je ve 13 hodin od kapličky.

