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VÝBĚR VODNÉHO ZA 4Q/2022
Ve dnech 2. - 4. 12. 2022 proběhne výběr vodného
za 4. čtvrtletí roku 2022. Dne 2. 12. bude v odpoledních
hodinách probíhat výběr v Holousích, 3. a 4. 12. 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.
Upozorňujeme na nové číslo účtu pro úhradu
faktur za vodu: ČSOB 444551188/0300.

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 31. 10. 2022
•

•

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
V sobotu 26.11. od 10 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 jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Brandýsek, která je zapojena do
akce „Recyklujte s hasiči“.

•
•

•

ZMĚNY PRO LINKY 620 A 457
Zveřejňujeme informaci o dopravním opatření pro
linky 457 a 620 v souvislosti s uzavírkou komunikace
v obci Olovnice:
od 21. 11. 2022 do 15. 12. 2022
- linka 620 je vedena objízdnou trasou mimo Zeměchy
vybrané spoje linky 620 zajíždějí do zastávky Kralupy n.
Vlt., Velvarská místo linky 457
- linka 457 je odkloněna do zastávky Kralupy n. Vlt.,
Zeměchy místo linky 620
Více informací na obecních webových stránkách.

Datum vydání 21. 11. 2022

•

Zastupitelstvo
schválilo
žádost
majitelky
nebytových prostor na zvýšení nájmu prostor
v č.p. 14 (obchod se smíšeným zbožím) a pověřilo
starostku uzavřením dodatku ke smlouvě.
Provozovatelce obchodu obec nájem zvyšovat
nebude.
Zastupitelstvo schválilo předložený plán inventur
a zvolilo složení inventarizační komise
Zastupitelstvo schválilo předložený odpisový plán
majetku na rok 2023.
Zastupitelstvo projednávalo stanovení zásad pro
budoucí investory. Zastupitelstvo se tímto bodem
bude zabývat i na dalším zasedání po doplnění
dalších informací.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem příjmů a
výdajů za odpadové hospodářství za letošní rok a
s dalším zvýšením cen za svoz odpadu od příštího
roku. Do příštího zastupitelstva bude připraven
nový návrh obecně závazné vyhlášky se změnou
úhrady za odpady.
Zastupitelstvo připravilo zabezpečení akcí do
konce roku. Zejména se zabývalo nejbližší akcí
„Třebusický halloween“ s dílničkou pro děti a
strašidelnou stezkou. Dalšími akcemi do konce
roku budou: Beseda o koledách, Rozsvícení
vánočního stromu a Vánoční dílna pro děti
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VÝBĚR ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE
Případní zájemci o členství ve volební komisi pro volbu prezidenta České republiky se mohou hlásit na obecním
úřadě do 30. 11. 2022. Dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

DATOVÉ SCHRÁNKY A IDENTITA OBČANA
Zveřejňujeme informaci MV ČR pro občany, kterým bude od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky zřízena
datová schránka.
Datovou schránku získají všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Pokud patříte do jedné ze
jmenovaných skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte
doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami
již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách: www.chcidatovku.cz.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Listopad byl v naší MŠ velmi tvůrčí. Učíme se písničky k vánočnímu stromečku, trénujeme na vánoční besídku,
kterou budeme mít v prosinci v kině na Brandýsku. Dále nás čekají dvě divadla a příchod Mikuláše do MŠ. A v
neposlední řadě nás čeká nadílka od Ježíška a těšíme se na sněhovou nadílku, aby naše venkovní hrátky, byly zase o
něco zajímavější.

TŘEBUSICKÝ FUTSAL
Třebušičtí futsalisté pomalu vstupují do své další futsalového sezóny. Dlouhých 19 letech hrál náš
A-tým vyšší soutěže, divizi A a krajský přebor. Dokonce měl v letech 2011-14, kdy skončil na 2. místě
v divizi, opakované možnosti vstoupit do celostátní 2. ligy. Pro následující sezónu se však A-tým rozhodl
přihlásit se „pouze“ do okresního přeboru Kladenska. Svou obnovenou premiéru v okresním soutěžích
absolvoval o uplynulém víkendu, když postupně zvítězil nad KLC Klobuky 6:1 a následně deklasoval
Union Slaný 7:2. B-tým své první zápasy v okresní soutěži (I. třídě OP) sehraje nadcházející sobotu ve sportovní hale
Stochov.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI
V sobotu 10. prosince od 14 hodin bude probíhat v prostorách knihovny na OÚ „Vánoční dílnička pro děti“.
Kapacita dětí na dílničku je kvůli prostorům omezená na maximálně 25 dětí. Budeme rádi, pokud předem své děti
přihlásíte na emailu info@trebusice.cz, osobně na OÚ nebo telefonicky na č. 312 283 747. Dílnička bude určená
zejména pro děti 5 – 12 let.
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TŘEBUSICKÝ HALLOWEEN
Ve středu 2. listopadu se ve sportovním areálu a následně v areálu MŠ DUHA konal „Třebusický Halloween“ se
strašidelnou stezkou. Tentokrát přípravy na tuto akci začaly již týden předem, kdy si děti mohly vyzvednout dýně na
vyřezání v areálu MŠ DUHA. Ti, kteří v den akce přinesli vyřezanou dýni, byli i náležitě odměněni, stejně jako děti, které
prošly celou strašidelnou stezkou, která pro ně byla připravena na zahradě MŠ DUHA. Před samotnou strašidelnou
stezkou byla pro děti připravena hallowenská dílnička spojená s malováním na obličej. Pro všechny nechybělo
občerstvení v podobě teplého punče a špekáčků k opékání.

AKTUALIZUJEME ČLENSKOU ZÁKLADNU SPOLKU PŘÁTEL DIVADLA
Po covidové přestávce bychom zase rádi navázali na tradici výjezdů občanů za kulturou. Za 16 let života „Spolku
přátel divadla“ viděli naši občané 30 divadelních představení. Po této úctyhodné sérii bychom chtěli aktualizovat náš
seznam zájemců o návštěvy divadla na další roky. Ceny vstupenek na divadelní představení se aktuálně pohybují
v rozmezí 600 – 1 200 Kč. Do divadla se jezdí většinou 2x ročně. Představení vybírají členové kulturní komise, případně
dostáváme osobní tipy občanů. Obec objedná a zaplatí vstupenky předem a pak je přeprodává občanům. Do divadla
se jezdí z návsi hromadně autobusem, který zajišťuje a hradí obec. Prosíme všechny zájemce (nové i stávající), aby nám
potvrdili svůj zájem navštěvovat 2x ročně divadelní představení na obecní úřad: osobně, telefonicky na tel.
312 283 747 nebo e-mailem: obec@trebusice.cz.

NABÍDKA NÁVŠTĚVY MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA
Mikuláš, čert a anděl, kteří chodí v prosinci po naší obci, nabízí návštěvu u vás doma. Pokud byste si je chtěli
objednat pro Vaše děti na pondělí 5. 12., piště či volejte na tel. 722 979 981.
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