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Poplatky
OÚ Třebusice oznamuje, že od 5.ledna se v úředních hodinách přijímají platby za poplatky na
rok 2009. Jedná se o poplatky za systém nakládání s odpady, poplatky za psy a poplatky za
známky na popelnice na rok 2009. Místní poplatky za „odpady“ a psy zůstávají na stejné
hodnotě jako v minulém roce, pouze cena za nové známky na popelnice se zdražila, více
uvádíme v dalším článku.

Známky na popelnice zdražily
To co jsme předesílali v posledním čísle občasníku minulého roku, že ceny známek na
popelnice zůstanou „snad“ stejné se bohužel ve skutečnosti nestalo. O pár dní později po
vydání našeho čísla 8/08 jsme se dozvěděli, že ceny známek na popelnice změní po dvou
letech svoji hodnotu a to takto:
Žlutá známka………………....... 950,Zelená známka……….………… 1450,Červená známka……………….. 1790,Také jednorázová bílá známka se zdražuje z 45,- na 50,-.
Známky jsou k vyzvednutí na OÚ v jeho úředních hodinách.

Úklid sněhu
V posledních dnech nás "obveselila" menší sněhová nadílka. V této souvislosti bychom chtěli
připomenout zákonnou povinnost majitelů či nájemců nemovitostí směřující k zajištění úklidu
komunikací v sousedství těchto nemovitostí. Zaměstnanci OÚ budou uklízet chodníky pouze
na obecních pozemcích a sousedící s obecními nemovitostmi.
Nebo se můžeme domnívat, že důchodce ve věku téměř 80 let má vzorně uklizeno a občan o
více jak generaci mladší nemůže najít koště ?
Plánek rozdělení komunikací je k nahlédnutí na OÚ.

Volební období se zlomilo…
Ač si to málokdo z nás připouští – stárneme. A tak jsme velice rychle jako zastupitelé obce
došli do poloviny volebního období – v listopadu 2008. Při zpětném pohledu se jeví tohle
období jako halbundhalb, řečeno staročesky. Něco se povedlo dotáhnout do konce – náves,
chodníky téměř po celé obci, autobusové zastávky, odpady v obci, něco napůl – kaplička,
oprava budovy MŠ, dětské hřiště, a někde hodně pokulháváme – dokončení kanalizace,
územní plán, areál „koupaliště“, dokončení přechodů, autobusové spoje o volných dnech.
Ne vždy je to pouze v našich silách, neboť přerostlý úřední šiml v této zemi řechtá čím dál tím
víc, ale vymlouvat se nechceme. Musíme zvolit trošku jinou strategii a vyvozovat důsledky
při jakémkoliv blokování a zdržování ze strany byrokratického aparátu.

Některé oblasti ( kanalizace, ÚP ) jsou sice dlouhodobého charakteru a ovlivní život obce ne
v měsících, ale v letech a možná desetiletích. Při řešení problému s ČOV jsme dospěli až do
stadia trestních oznámení a potom zjistíme, že podobně postižených obcí v ČR je cca 80. A
všichni čekají, kdo začne. My klidně, práva obce a občanů se musí chránit i když čas strávený
řešením takových případů bychom raději věnovali obci.
Zřízení funkce tajemníka OÚ zřetelně přispělo k dalšímu možnému sblížení úřadu a občanů a
to nejenom rozšířením úředních hodin. Vydávaný občasník nenahrazuje žádné oficiální
periodikum, pouze upozorňuje na realizovaná či připravovaná opatření a to ve velmi stručném
formátu. Při jakémkoliv zájmu nebo nejasnostech se každý může dostavit na OÚ pro další
podrobnosti. Některé věci co do rozsahu opravdu do občasníku nedostaneme.
I tak jsme rádi za každou připomínku nebo námět, potěší i kladná odezva na některé věci.
Jsme přesvědčeni, že drtivá většina občanů už dnes ví co se ve vesnici děje, proč se tak děje a
podle toho se chová. Ještě sice můžeme vidět některé naše mládežníky pletoucí si chodník
s trávníkem. To se v zimě dá pochopit, ne každý je schopen odlišit barvu šedou (chodník) od
barvy zelené (trávník), ale značku cigaret odlišit umí ( i ve 12ti letech ! ).
To, že si někdo plete zastávku autobusu s veřejným WC už je zarážející, ale i tady vnímáme,
že inteligence každého jednotlivce je jiné hodnoty. Bohužel máme v obci i blby proti nimž je
malý i Pepek Vyskoč ( s tím byla aspoň sranda ). A ještě jedna poznámka : kolik ušetří auto
na benzínu když si před MŠ zkrátí cestu přes trávním v délce 3 metry ? Na benzínu nic, ale
řidič je v tu chvíli „někdo“ …
Říká se, že druhá polovina utíká rychleji. Opticky možná, ale den má pořád 24 hodin a těch
dnů do roka je pořád 365. Času „hafo“ na to, abychom do konce dotáhli drtivou většinu
z toho, co jsme si v roce 2006 předsevzali a co by vám občanům ( vlastně nám občanům )
v Třebusicích setsakra slušelo.

SPD jede do Vinohradského divadla
Únorové dny si zkrátí třebusický SPD výletem do divadla Na Vinohradech, kde navštíví
divadelní představení Figarova svatba. První kulturní akce v roce 2009 se koná 21.února,
představení začíná v 14:00, předběžný odjezd z obce je plánován na 12 hodinu.

Kompostovatelný odpad
OÚ Třebusice dostal od CZ Ekologie nabídku na odvoz a zpracování kompostovatelného
odpadu ze zahrádek v naší obci. Jedná se o kompostéry, umístěné u jednotlivých domků a
svážené speciální technikou. Cena (obsahuje nájem nádoby, svoz a zpracování odpadu) za
sezonu 2008/09 je – 690,- (140 l nádoba) a 890,- (240 l nádoba). Sezona znamená 14 svozů
od května do listopadu a to 1 x za dva týdny. Do komposterů je možno odkládat čistý odpad
ze zahrádek (tráva, květiny, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce a zelenina., plevel, čajové
sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec). Do komposterů by se neměl dávat odpad z kuchyní,
který je z pohledu možné infekce zakázán tj. zbytky jídel, kosti, maso, biologicky
nerozložitelné látky a jiné odpady. Ten kdo bude mít zájem o objednání nádob na
kompostovatelný odpad, ať se přihláší do 31.ledna v úředních hodinách na místním OÚ.

Anketa
O vánočních svátcích jsme udělali novinku v podobě otevřené kapličky s vánočním stromkem
a další výzdobou. Doufáme, že se vánoční výzdoba naší vsi líbila a proto přicházíme
předběžně s anketou, zda pro příští svátky ( nejen vánoční ) nepřistoupíme ještě k prostoru
v kapličce, kde by naši občané mohli zapalovat svíčky. Pokud se Vám to jeví jako dobrý
nápad, hlasujte v naší anketě na našich webových stránkách, nebo odevzdejte na OÚ anketní
lístek. Děkujeme předem do zapojení se do ankety.

Vánoční turnaj triumfem domácího mužstva!
Vítězem 16.ročníku vánočního turnaje ve Třebusicích se stal domácí celek PK Třebusice před
obhájcem prvenství Slavojem Koleč(letos tým vystupoval pod novým názvem Ingi tým).
Bronzová příčka patřila diviznímu FC Brandýsek. Čtvrté místo zbylo po sympatickém výkonu
po celý turnaj domácím mladým PK Třebusice U-21.
Všechny výsledky turnaje:
FC Brandýsek – Slavoj Koleč 2:3
PK Třebusice – PK Třebusice U-21 2:1
PK Třebusice – FC Brandýsek 3:1
Slavoj Koleč – PK Třebusice U-21 1:0
PK Třebusice U-21 – FC Brandýsek 0:1
PK Třebusice – Slavoj Koleč 1:1
Tabulka turnaje:
1. PK Třebusice
2. Slavoj Koleč
3. FC Brandýsek
4. PK Třebusice U-21

4
4
4
4

(6:3)
(4:4)
(4:6)
(2:3)

7
4
3
3

Kdo by chtěl vidět futsalové mužstvo Třebusic přímo v akci v mistrovských soutěžích má
možnost o následujícím dvou víkendech, kdy obě mužstva hrají za sebou dvě kola domácích
zápasů:
23.ledna 21:00 PK Třebusice – FC Brandýsek
25.ledna 13:15 PK Třebusice B – Omask Kladno
30.ledna 19:10 PK Třebusice – Ebárna Kladno
30.ledna 21:00 PK Třebusice B – FC Stochov
Vše se hraje ve slánské hale BIOS.

Poděkování za PF do Nového Roku
OÚ Třebusice byl chtěl poděkovat všem, kteří poslali pomocí mailové pošty přání do roku
2009.
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