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ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODU
Od 1. listopadu dochází ke změně otevírací doby
obchodu se smíšeným zbožím v naší obci. Změna
otvírací doby platí pro zimní měsíce (listopad – únor).
Nová otevírací doba od 1. 11. 2022:
PO
7:00 – 11:00
14:00 – 16:00
ÚT, ST, ČT
7:00 – 11:00
PÁ
7:00 – 11:00
14:00 – 16:00
SO
8:00 – 10:00

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 19. 9. 2022
•
•

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
V sobotu 29. 10. od 10 do 11 hodin bude probíhat
před OÚ výběr nepotřebných 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“.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Dne 29. 9. do naší knihovny dorazila nová várka
čerstvých knih v rámci výměnného fondu. Online
katalog naleznete na stránkách obce v sekci knihovna
https://www.trebusice.cz/obecni-knihovna-trebusice
Zveme všechny malé i větší čtenáře.

•
•
•
•

•

•

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PID 10/2022
Na webových stránka obce je k nahlédnutí vydání
informačního zpravodaje PID, kde se dozvíte:
Trvalé změny jízdních řádů linek autobusů od října 2022
Cyklohráček ukončuje svou 9. sezonu.

Datum vydání 25. 10. 2022

•

Zastupitelstvo
schválilo
zprávy
z činnosti
finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo schválilo pronájem části pozemku
449/1
Zastupitelstvo schválilo návrh na vyřazení
nepotřebného majetku
Zastupitelstvo schválilo dar dětskému táboru
Parťáci, který probíhal v letním období
Zastupitelstvo schválilo finanční dar Klubu
vojenské historie Brandýsek
Zastupitelstvo schválilo finanční dar fotbalovému
klubu FK Brandýsek na pořádání oslav k jeho
výročí 90 let založení
Zastupitelstvo schválilo nový dodatek ke smlouvě
o dopravní obslužnosti na rok 2022. Po jednání
obcí Třebusice, Brandýsek a Cvrčovice se zástupci
ROPIDu byla upravena četnost spojů linky 623 a
následkem toho snížena úhrada.
Žádost majitelky nemovitosti, kde je provozován
obchod se smíšeným zboží, na zvýšení nájmu
z důvodu zdražení služeb se přesouvá na nejbližší
jednání zastupitelstva a bude doplněna o
podklady z vyúčtování energií.
Zastupitelstvo schválilo nákup 2 ks permanentních
vstupenek na hokejové zápasy Rytířů Kladno.
Bude vytvořen rezervační systém na webových
stránkách. Podmínky půjčování budou podobné
jako u půjčování permanentky do ZOO Praha.
Termín konání dalšího zastupitelstva:
Pondělí 31. 10. 2022 od 18 hodin
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23. - 24. 9. 2022
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů byl 386. Volit přišlo 163 občanů.
Kandidátku pro komunální volby sestavila pouze jedna strana: „Sdružení nezávislých kandidátů obce Třebusice“
Pořadí výsledků voleb dle hlasů:
1.-2.
Kubín Pavel
120 hlasů
1.-2.
Rývora Jakub
120 hlasů
3.
Losová Doubnerová Dita
113 hlasů
4.
Bureš Jan
108 hlasů
5.-6.
Kokstein Josef
106 hlasů
5.-6.
Mlejnek Pavel
106 hlasů
7.
Vokůrková Hana
103 hlasů

Na ustanovující schůzi zasedání nového zastupitelstva obce Třebusice dne 19. 10. 2022 bylo zvoleno:
Starostka: Ing. Dita Losová Doubnerová
Místostarosta: Pavel Kubín
Dále byly schváleny výbory a komise v následujícím složení:
KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda:
Jan Bureš
Členové:
Jakub Rývora
Pavel Mlejnek
KULTURNĚ SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda: Hana Vokůrková
Členové: Jan Bureš
Josef Kokstein
Markéta Mlejnková

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda:
Josef Kokstein
Členové:
Jakub Rývora
Hana Vokůrková
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda: Pavel Mlejnek
Členové: Jan Bureš
Hana Vokůrková
Jolana Burešová

KOMISE PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ
Předseda: Jakub Rývora
Členové: Josef Kokstein
Pavel Mlejnek

PŘESUN AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Dne 1. 10. 2022 došlo k přesunu zastávky Třebusice, křiž. pro linky 456
(směr Slaný) a 620 (směr Želenice). Zastávka byla doplněna o nový přístřešek
a byla zde instalováno nová solární lampa. Lampa je zcela nezávislá na
dodávkách el. energie ze sítě. Po cca 2 hodinách od zahájení svícení se přepíná
do úsporného režimu. Je vybavena pohybovým čidlem, které výkon lampy
zvýší, pokud se v její blízkosti někdo pohybuje. Stejné lampy byly instalovány i
k lavičkám do Holous a na chodník k čp. 63. Uvidíme, jak se lampy osvědčí
především v zimním období, kdy účinnost solárních panelů výrazně klesá.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA ČOV V NAŠÍ OBCI
Jedním z velkých témat a otázek občanů dlouhodobě je, jak je to s budoucností odkanalizování naší obce. V letním
období byla dokončena studie odkanalizování obce zpracovaná firmou JAMIprojekt. Ze všech možných extenzivních
technologií, které naše legislativa umožňuje, je navržena varianta vegetační čistírny odpadních vod, tzv. „kořenovka“.
Zastupitelé obce již na jaře navštívili „klasickou“ ČOV ve Velkém Přítočně a v minulých dnech navštívili také obec Brloh
u Loun, kde byla přímo v praxi představena „kořenová“ ČOV. Nyní se čeká na stanoviska dotčených orgánů
k navrhované technologii. Po zapracování připomínek bude studie sloužit jako podklad pro zadání pro zpracovatele
vlastní projektové dokumentace odkanalizování a ČOV obce.
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PERMANENTKY NA ZÁPASY RYTÍŘŮ KLADNO
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání o zakoupení dvou permanentních
vstupenek na sezení na domácí hokejová utkání Rytířů Kladno v sezoně 2022/23.
Každý občan s trvalým pobytem v obci má možnost si rezervovat půjčení permanentky
1x v sezoně. Rezervace mohou probíhat buď osobně v úředních hodinách OÚ či přímo
na rezervační stránce, která byla vytvořena na webových stránkách obce. Na každý
zápas jsou k dispozici dvě vstupenky/rezervace. V případě, že nebude rezervace nikým
naplněna do 6 hodin do začátku zápasu, může si permanentku rezervovat i občan,
který již dříve měl jednu platnou rezervaci. Permanentky se půjčují v úředních hodinách OÚ Třebusice či po tel.
domluvě 606 540 022.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V říjnu jsme v naší školce stihli mnoho akcí. Děti si již vystřídaly všechny
nemoci v září a nyní už chodí téměř všichni. Navštívili jsme proto zoo Olovnice,
Čabárnu, měli jsme zde divadélko Pohádky z dýňové zahrádky, měli jsme
Zahradní slavnost, při které jsme přivítali nové děti. A nyní nás čeká
Halloweenský karneval a pomalu začneme trénovat vánoční besídku. Babí léto
využíváme k pobytu na naší zahradě a využíváme nové herní prvky, které jsme
díky sponzorům mohli dětem pořídit. Především si děti oblíbily venkovní
mašinku a nová šesti houpadla. Ještě jednou moc děkujeme.

KONTROLA LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Prosíme občany o pomoc při kontrole lamp veřejného osvětlení. Lampy svítí naplno cca do 22. hodiny, pak se
přepínají na nižší intenzitu. Pokud je v nich vadná součástka, blikají. Prosíme, nahlaste nám vadné lampy (nesvítí vůbec
nebo blikají). Již máme nahlášeno:
lampa u č.p. 59 (č. lampy 016),
u č.p. 75 (č. lampy 041)
u č.p. 92 (č. lampy 016).
Děkujeme za spolupráci.
Minulý týden byly nainstalovány 3 nové solární lampy (k lavičkám u silnice do
Holous, k nové aut. zastávce na křižovatce a k čp 63). Tyto lampy se po 2 hodinách
provozu také přepínají na nižší výkon a jsou vybaveny pohybovým čidlem.

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ DO KONCE ROKU
2. 11. – Třebusický Halloween (sportovní areál)
24. 11. – Beseda o koledách (knihovna OÚ)
26. 11. – Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou (před OÚ)
10. 12. – Vánoční dětská dílna (knihovna OÚ)
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PRO TŘEBUSICKÉ DĚTI JSOU PŘIPRAVENY DÝNĚ K VYŘEZÁNÍ NA HALLOWEEN V AREÁLU MŠ DUHA
VYDÁVAT SE BUDOU VE STŘEDU 26. 10. MEZI 17 – 18 HODINOU

