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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

PO a ST: 7:30 – 11:30 a 17:00 – 19:00
Volby do zastupitelstva obce Třebusice se uskuteční
23. - 24. září 2022. Volební místností v naší obci je
zasedací místnost OÚ Třebusice. V pátek 23. září bude
volební místnost otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu
24. září od 8 do 14 hodin.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky, na tel.
čísle 312 283 747 nebo e-mailem: obec@trebusice.cz

VÝBĚR VODNÉHO ZA 3Q/2022
Ve dnech 9. - 11. 9. 2022 proběhne výběr vodného.
Dne 9. 9. bude v odpoledních hodinách probíhat výběr
v Holousích, 10. a 11. 9. bude vodné vybíráno ve
Třebusicích. 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.
V rámci tohoto odečtu proběhne fyzická kontrola
vodoměrů s pořízením aktuální fotodokumentace
vodoměru. Prosíme, zajistěte přístup k vodoměru.
Pokud budete posílat stav vodoměru přes formulář,
prosíme o zaslání fotografie vodoměru na
info@trebusice.cz

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 29. 6. 2022
•
•
•

•

•

•
•

KONTEJNERY NA ROZMĚRNÝ ODPAD
V sobotu 10. 9. 2022 budou od 9 do 11 hodin na
prostranství před OÚ přistaveny kontejnery na
rozměrný a nebezpečný odpad. Ve stejný čas bude
v Holousích přistaven kontejner na rozměrný odpad.

•

Zastupitelstvo schválilo uložení finančních
prostředků formou vkladového účtu u JT Bank
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
č. 3/2022
Zastupitelstvo schválilo roční závěrku obce
Třebusice za rok 2021 včetně výsledku
hospodaření
Zastupitelstvo ustanovilo komisi pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení
na „Modernizaci kuchyně MŠ“
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí občanů o
přesunutí
dočasné
autobusové
zastávky
„Třebusice křiž.“. Dopravci souhlasí s přemístěním
zastávky na účelovou komunikaci „obratiště“.
Z tohoto důvodu bude „obratiště“ upraveno, aby
mohlo docházet z bezpečnému nástupu a výstupu
z autobusu. Dále rozhodlo o zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci celého
„obratiště“ tak, aby projektová dokumentace
mohla sloužit k získání dotace ze SFDI.
Zastupitelstvo schválilo navrženou aktualizaci
Strategického plánu rozvoje obce Třebusice.
Byl přednesen písemný návrh investora pro
přestavbu plochy P2 v Holousích. Zastupitelstvo
návrh zamítlo z důvodu nedostatečných právních
garancí realizace celého návrhu.
Zastupitelstvo schválilo návrh „Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti“ předložený
firmou VERAKO, s.r.o.
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PRAVIDELNÝ ODEČET ELEKTROMĚRŮ
Ve dnech 14. a 15. září 2022 proběhne v obci pravidelný odečet elektroměrů všech dodavatelů elektrické
energie. V nepřítomnosti vyvěste stav elektroměru (T1 a T2) na viditelné místo, např. na okno. Případně volejte na tel.
725 531 634.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Informujeme vás o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v části obce dne 7. 9. 2022 od 8 do 14h.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může objednat každý zákazník ke svému
odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na
www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky. Aktuální informace o odstávkách
naleznete také na stránkách obce www.trebusice.cz v pravém dolním rohu.

ZMĚNA AUTOBUSOVÉ LINKY 620 A NOVÁ LINKA 466 OD 1. ZÁŘÍ 2022
Informujeme o prodloužení autobusové linky 620 o úsek Kralupy nad Vltavou – Mělník. Důvodem prodloužení
linky jsou především požadavky na zajištění rychlého spojení mezi městy Kralupy nad Vltavou a Mělník, které bylo
dosud řešeno jen regionálními pomalejšími linkami 466 a 470. Hlavní souvislostí, je zrušení školy SOU a SOŠ v Kralupech
nad Vltavou. Linka 620 řeší rychlé spojení do jedné z nástupnických škol v Mělníku. Z Kralup do Mělníka je
prodlouženo 5 spojů v pracovní dny s odjezdy v 5:27, 7:00, 11:30, 14:30 a 18:30 z Kralup. Tyto spoje jsou
pokračováním spojů linky 620 od Kladna a Kolče ve stávající trase. Ranní spoj s odjezdem v 7:00 z Kralup nad Vltavou
je veden až do zastávky Mělník, cukrovar, aby zajistil lepší dostupnost přilehlé Integrované střední školy technické.
Ostatní čtyři spoje jsou ukončeny na autobusovém nádraží v Mělníku. Z Mělníka ve směru Kralupy nad Vltavou a
Kladno jsou zavedeny 4 spoje v pracovní dny s odjezdy v 6:05 (z autobusového nádraží), 8:53 (z autobusového
nádraží), 13:47 (ze zastávky Mělník, Slovany) a 15:47 (ze zastávky Mělník, Slovany). Dva odpolední spoje ze
zastávky Mělník, Slovany zajišťují lepší dostupnost žákům po ukončení výuky v přilehlé střední škole. Spoje zastaví i
v zastávce Mělník, Cukrovar.
Dále je zaveden nový spoj v pracovní dny linky 466 s odjezdem v 19:32 z mělnického autobusového nádraží, který
z Kralup dál přímo pokračuje jako linka 620 do Kladna. Je zaveden nový spoj v 5:59 v pracovní dny z Kladna do Kralup
nad Vltavou, odkud dále pokračuje až do zastávky Mělník, Cukrovar. Spoj v pracovní dny s příjezdem v 7:28 do Kralup
nad Vltavou z Kolče již nejede v úseku Kladno – Koleč. Zrušení spoje v pracovní dny v 11:52 ze Želenic do Kralup nad
Vltavou v pracovní dny. Linka je vedena ve výlukové trase. Z důvodu uzavírky v Nových Ouholicích je vedena rychlou
objízdnou trasou po dálnici D8 a tak zatím neobsluhuje obec Nové Ouholice.

KATALOGIZACE OBECNÍ KNIHOVNY
Od července probíhá průběžně katalogizace knižního fondu obecní knihovny. Seznam knih naší
knihovny naleznete na stránkách obce v podstránce knihovna https://www.trebusice.cz/obecni-knihovnatrebusice Zatím zde naleznete kompletní nabídku knih z výměnného fondu. Do konce roku 2022 plánujeme
do katalogu doplnit všechny tituly v knihovně.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ve školce jsme měli koncem srpna plné ruce práce, chystali jsme školku pro nový školní rok. Opět jsme dokoupili
nový modernější nábytek a na zahradě nás čeká každým dnem namontovat nové herní prvky, které jsme mohli zakoupit
díky sponzorům. V letošním školním roce se těšíme na 10 holčiček a 17 chlapců.
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LETNÍ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM
První letošní prázdninovou akcí "na koupališti" byla letní zábava se skupinou "Basic", konaná v sobotu
17. července. Kolem 100 návštěvníků se v průběhu večera dobře bavilo. Tentokrát nás během večera minula jakákoliv
dešťová přeháňka, ale byla zima. Tanec byl vítaná možnost, jak řešit na letní noc nezvyklý chlad.

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Tradiční letní akcí ve sportovním areálu je posezení s harmonikářem, které nechybělo ani tento rok. Opět k nám
zavítal harmonikář Ruda Rytina a rozezpíval slušně zaplněnou pergolu ve sportovním areálu.

LETNÍ KINO PŘESUNUTO NA 9. ZÁŘÍ 2022
Třetí akcí, která pravidelně zakončuje prázdniny „na koupališti“ je letní kino. Bohužel vzhledem k nepříznivé
předpovědi počasí, jsme se rozhodli letní kino spolu s provozovatelem letního kina přesunout. Náhradní termín je
pátek 9. září 2022 od 19:45. I když se počasí nakonec umoudřilo, báli jsme se, že deštivé počasí předchozích dnů mohlo
část diváků odradit a návštěvnost by byla nízká. Doufáme, že 9. září bude hezky a těšíme se, že si večer najdete čas
navštívit náš sportovní areál. Plakát na akci je na poslední straně občasníku
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KULTURNÍ AKCE DO KONCE ROKU
I na podzim pro Vás máme naplánované další kulturní akce. O jejich přesných termínech se dozvíte v následujících
číslech občasníku, z webových stránek obce či na facebooku. Rádi bychom stejně jako minulý rok uspořádali akci i na
třebusické posvícení koncem září. Uvidíme, jaké bude počasí.
Určitě se můžete těšit na třebusický halloween, který se minulý rok i díky pomoci dobrovolníků moc povedl a tak
na něj rádi i tento rok navážeme. V současné době ladíme správný termín akce společně s MŠ DUHA, která nám
zapůjčuje dekorace a část prostor.
Další plánovanou akcí by v listopadu měla být vánoční dílna.
„Rozsvícení vánočního stromu“ před OÚ proběhne v sobotu 26. listopadu. Už teď můžeme občany navnadit, že náš
vánoční strom projde barevnou proměnou. Využili jsme toho, že strom bylo nutné letos kompletně odstrojit a zakoupili
jsme část nového osvětlení. Několik let instalované vánoční osvětlení bylo již místy dost poničené a hodně „zarostlé“ ve
větvích. Bylo dokoupeno také pár nových vloček na sloupy veřejného osvětlení.
Dále v prosincovém předvánočním období chystáme přednášku v místní knihovně „Povídání o koledách“. Přesný
termín akce se v současné době také konzultuje s přednášející lektorkou.

