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NEDOPLATKY ZA VODNÉ 2Q/2022
Ve dnech 17. - 19. 6. 2022 proběhl výběr vodného
za 2. čtvrtletí roku 2022. V případě, že jste nebyli
zastiženi a ještě jste vodné nezaplatili, prosíme o
nápravu. 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.

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
V sobotu 30. 7. a 27. 8. od 10 hodin do 11 hodin
bude probíhat před OÚ výběr poškozených
elektrospotřebičů (ledničky, pračky, sporáky, vysavače,
žehličky, vrtačky, brusky, televize, monitory, rádia,
počítače, mobily apod.). Elektrospotřebiče si vyzvedne
SDH Brandýsek, který je zapojen do akce „Recyklujte
s hasiči“.

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 25. 5. 2022
•
•
•
•
•
•

•

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PID 6/2022
Na webových stránka obce je k nahlédnutí vydání
informačního zpravodaje PID, kde se dozvíte:
Trvalé změny PID od 1. 7. 2022
Prázdninový provoz PID 1. 7. - 31. 8. 2022
Letní středy s Cyklohráčkem
Kokořínské cyklobusy vyjedou 1. 7. 2022

Datum vydání 8. 7. 2022

•

Zastupitelstvo
schválilo
zprávy
z činnosti
finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo stanovilo počet volených členů
zastupitelstva v období 2022 – 2026 na sedm.
Zastupitelstvo schválilo dar obci - pozemky parc.
č. 134/4 od VERAKO, s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo dar obci - v podobě
pozemků od p. Brože parc. č. 106/2, 134/24
Zastupitelstvo schválilo finanční dar sportovnímu
týmu PK Třebusice na pořádání Dětského dne
Zastupitelstvo schválilo zakoupení skimmeru na
vodní hladinu požární nádrže, dále stanovilo od
1. 6. 2022 jako správce areálu manžele Hercíkovi
Proběhly diskuse ohledně letních kulturních akcích
„na koupališti“. Nejbližší akce - Letní zábava
16. 7. 2022 předběžně zajištěna včetně ostrahy
(pořadatelské služby).
Zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ
Distribuce
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO MUDR. LEVOVÁ – DOVOLENÁ
Dětské středisko v Brandýsku, MUDr. Renata Levová, oznamuje, že neordinuje z důvodu dovolené ve dnech
8. - 15. 7. 2022 (zastupuje MUDr. Šibíková ve Smečně),
1. - 5. 8. 2022 (zastupuje Dětské středisko, Vepřkova ulice, Slaný),
22. - 26. 8. 2022 (zastupuje MUDr. Šibíková ve Smečně).

SPORTOVNÍ AREÁL NA KOUPALIŠTI – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
V červnu vešel v platnost nový návštěvní řád sportovní areálu „na koupališti“. Byla nově stanovena návštěvní doba
areálu od 8:00 – 22:00. Rozhodli jsme se tak z pořádkových a bezpečnostních důvodů. Správci areálu byli jmenováni
manželé Hercíkovi. Stav areálu a dodržování pořádku průběžně kontrolujeme tak, aby se návštěvníci na
„koupališti“ cítili bezpečně a byla dodržována daná pravidla.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V červnu jsme se v naší MŠ rozloučili s devíti předškoláky, kteří
odchází do ZŠ Slatina, Zákolany, Brandýsek, Olovnice a Zvoleněves.
Rozloučení proběhlo formou zahradní besídky, která se nesla v
námořnickém stylu. Přejeme všem našim předškolákům, ať se jim ve
škole daří a ať si najdou nové kamarády a nové učitele, kteří jim otevřou
další novou cestu ke vzdělávání. Našim stálým, ale i nově přijatým
dětem přejeme hezké léto a těšíme se 1. září.

VČASNÉ VYŘÍZENÍ OSOBNÍCH DOKLADŮ BĚHEM LETNÍ SEZÓNY
Během letní sezóny bychom chtěli připomenout, jak je to s cestováním do zahraničí, ať do států EU či do ostatních
zemí a s tím spojeném vyřízení osobních dokladů.
• K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně
nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska
a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k
cestám do dalších států mimo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská
republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská
republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).
• Standartní lhůta pro vydání OP je 30 dní, průkaz lze vyhotovit i rychleji ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
nebo 5 pracovních dnů, je však nutné počítat ze zvýšeným poplatkem 1000 Kč (24 hodin), 500 Kč (5 dní).
• Cestovní pasy musíte mít při cestě do zahraničí vyjma zemí již zmíněných výše. S jejich vydání je to
podobné jako u OP. Vydání cestovního pasu standartního je 30 dní se správním poplatkem 600 Kč. Lze
také využít zrychlenou variantu 24 hodin za poplatek 6000 Kč či do 5 dní v částce 3000 Kč.
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VÝSTAVA ANTHROPOID – 80 LET
K 80. výročí operace „Anthropoid“ vznikla v aleji nad Třebusicemi výstava celé této operace, která vedla k atentátu
na říšského protektora Heindricha. Následné odvetné akce fašistů vyústily k vypálení nedaleké obce Lidice. Vypálení
Lidic je historicky spojeno i s naší osadou Holousy, kde žila v té době Anička Maruščáková, ona dívka, která dostala
osudný dopis, na jehož podkladu fašisté nesprávně usoudili, že indicie atentátu vedou právě do Lidic. Příběh občanky
Holous byl spjat také s výstavou, která končila na úřední desce v obci Holousy.

SOUTĚŽ k výstavě o 3 knihy od Eduarda Stehlíka „Jiří Kubiš – nezastaví mě ani to nejhorší…“
Do pondělí 18. července odpovězte na 3 otázky:
1) V jakém roce byla provedena operace Anthropoid
2) Kde, v jaké zemi se připravovali parašutisté na celou operaci
3) V jakém kostele se skrývali parašutisté
Své odpovědi nahlaste v úředních hodinách na OÚ Třebusice nebo napište na mail „info@trebusice.cz“

DEN DĚTÍ
V sobotu 11. června proběhl ve sportovním areálu „na koupališti“ Dětský den. Děti si mohly užít spoustu her a
zábavy, vyzkoušely si dovednosti s hasiči z Brandýska, k vidění byla zajímavá vodní bitva, kterou obstaral pro všechny
Merrimack Club Praha. Konec akce byl tradičně ve znamení opékání buřtů. Děkujeme závěrem všem občanům přispěvatelům do pokladničky na OÚ, díky jimž se za tři roky (poslední Dětský den byl v roce 2019) nastřádalo
neskutečných 11 783,- Kč, které byly použity na letošní Dětský den.
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