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VODNÉ ZA 2. ČTVRTLETÍ 2022
Ve dnech 17. - 19. 6. 2022 proběhne výběr
vodného za 2. čtvrtletí roku 2022. Dne 17. 6. bude v
odpoledních hodinách probíhat výběr v Holousích,
18. a 19. 6. 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.

KONTEJNERY NA ROZMĚRNÝ ODPAD
V sobotu 11. 6. 2022 od 9 do 11 hodin bude na
prostranství před OÚ přistaven kontejner na rozměrný
a nebezpečný odpad.

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 13. 4. 2022
•
•

•
•

•

PŘEPRAVA SENIORŮ NAD 70 LET
Od 12. června 2022 dochází k úpravám jízdného
na linkách v systému PID ve Středočeském kraji.
Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy
pro seniory nad 70 let a sjednocení podmínek pro tuto
věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři
nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, stejně
jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení
výhodných jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a
speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky
odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.

Datum vydání 25. 5. 2022

•
•
•

Zastupitelstvo
schválilo
zprávy
z činnosti
finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo schválilo prominutí místního
poplatku a jeho příslušenství ukrajinským
uprchlíkům ubytovaným v obci Třebusice
z důvodu mimořádné události
Zastupitelstvo schválilo dar od RED Development
Zastupitelstvo schválilo pronájem části obecního
pozemku parc. č. 16/1 o výměře 364 m2 na dobu
určitou 5 let
Zastupitelstvo schválilo finanční dar sportovním
týmům PK Třebusice a FK Brandýsek
Zastupitelstvo schválilo úhradu nákladů na
autobusovou dopravu na výlet pro MŠ DUHA
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku MŠ DUHA
Třebusice
Zastupitelstvo souhlasilo s prodloužením doby
splacení zůstatku návratné finanční výpomoci
majitelce obchodu se smíšeným zbožím

OBEZŘETNOST A OCHRANA VLASTNÍHO MAJETKU
S nastávajícím časem letních měsíců přichází na řadu i jedna z negativních věcí tohoto období a to krádeže na
zahradách či přímo v rodinných domech. Dnešním dnem evidujeme první nahlášený drobný případ v naší obci, další
případy jsou hlášeny v sousední obci Zvoleněves a tak chceme všechny občany požádat o zvýšenou obezřetnost o Váš
majetek, doporučujeme zamykání či jinou ochranu Vaší nemovitosti či zahrady. Děkujeme
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VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽE – PŘÍPRAVA NA LETNÍ SEZÓNU
Ve středu 18. května proběhlo finální čištění nádrže. Za použití speciálního vozu z vodáren, který je vybaven
vysokotlakou hadicí, zvládli 3 zastupitelé vyčistit nádrž v rekordním a překvapivém čase od 12:30 do 15:00. Následná
brigáda pro občany, která byla naplánována od 15 hodin se tedy na poslední chvíli rušila, tímto se omlouváme všem
natěšeným brigádníkům. Zachovejte nám přízeň, určitě vaše síly rádi v budoucnu využijeme
. Chceme také
poděkovat SDH Brandýsek, který již tradičně čistil první dvě pole koupaliště v první fázi čištění. O víkendu proběhla
ještě úprava instalace filtrace. Byly vyvrtány otvory ve stěně nádrže a sací a vypouštěcí hadice mohly být zapuštěny do
země. Dále byla vodní nádrž/koupaliště částečně vyspravena v místech, kde byly panely již v kritickém stavu, aby bylo
sníženo riziko zranění. Nyní již naplno probíhá napouštění.

LÍSTKY DO ZOO PRAHA
Obec Třebusice zakoupila, i pro rok 2022, roční vstupenku do pražské zoologické zahrady, kterou obec zdarma
půjčuje občanům Třebusic. Máte tak opět možnost navštívit zdarma ZOO Praha i s možností bezplatného parkování,
které je součástí vstupenky
Podmínky pro zapůjčení jsou:
• Každá osoba může využít vstupenku pouze 1x za rok.
• Vstupenka může být použita v jeden den až pro 4 osoby.
• Všechny osoby uplatňující vstup do ZOO na tuto vstupenku musí mít trvalé bydliště
v obci Třebusice.
• Vstupenku je nutné rezervovat na obecním úřadě minimálně 3 pracovní dny před
zapůjčením a vrátit dle dohody při zapůjčení. Vstupenku nelze využít pro večerní a
noční akce v ZOO Praha.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V květnu proběhl v MŠ zápis, kam přišlo nečekaně 42 uchazečů, což je nejvíc, za
12let fungování naší MŠ. Dále nás čeká v MŠ spousta skvělých zážitků. Navštíví nás
klaun Cuccino, jedeme do Divadla Pavla Kožíška, čeká nás dopravní den, spaní ve
školce a v červnu závěrečná besídka aneb rozloučení s předškoláky a na závěr školního
roku ještě chceme jet na výlet na Okoř. Poté se budeme těšit v září na 10 nově přijatých
dětí a na 17 stávajících.
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VÝSLEDKY - VELIKONOČNÍ KUŘÁTKOV
V dubnu se naše obec zaregistrovala k výzvě o tvorbu velikonočních kuřátek. Z 96 zaregistrovaných obcí v soutěži
jsme obsadili 55. místo, když se v naší obci celkem „vylíhlo 17 kuřátek“, za což aktivním účastníkům děkujeme a těšíme
se na další rok, kde bychom mohli své místo v žebříčku vylepšit!

VELIKONOČNÍ DÍLNA
5. dubna na "Velký pátek" se v prostorách zasedací místnosti OÚ uspořádala dětská velikonoční dílna. Příchozí
děti si mohly vytvořit drobnou velikonoční výzdobu, kterou pro ně připravily pořadatelky dílny Hanka V. a Jana L.

SLET ČARODĚJNIC
Poslední dubnové odpoledne se sletěli do Třebusic místní čarodějové a čarodějnice. Celý podvečer začal tradičním
opékáním buřtů, po kterém přišel na řadu tanec všech kouzelných bytostí, poté mohly být "Čarodějnice" zahájeny
zapálením hlavního ohně.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První květnová sobota patřila vítání třebusických občánků, které se konalo v parku u obecního úřadu pod širým
nebem. Děkujeme Apolence, Natálce, Terezce a Lukáškovi za recitaci básniček, které si pro tuto příležitost připravili.
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VÝSTAVA ANTHROPOID – 80 LET (1942 – 2022)
Od pátku 27. května 12 hodin bude probíhat výstava o operaci Anthropoid z II. světové války. Hlavním cílem této
operace bylo uskutečnit likvidaci zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha, k čemuž došlo
27. května 1942. V rámci výstavy připomeneme také smutný osud Anny Maruščákové z Holous, jejíž dopis od milence
byl v atmosféře rozpoutané po atentátu předán gestapu a následný sled událostí vedl až k nemilosrdnému vypálení
Lidic. Informační panely výstavy budou umístěny ve stromové aleji nad Třebusicemi směrem do Holous a končit bude
na „úřední desce“ v Holousích. Konec výstavy je plánován na neděli 29. května.

DĚTSKÝ DEN VE TŘEBUSICÍCH

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2022
27. - 29. 5. – Výstava Anthropoid
11. 6.
– Dětský den
16. 7.
– Letní zábava pod širým nebem
27. 8.
– Letní kino „na koupališti“

