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Rok 2007 pomalu odchází…
Nikdy nebuď spokojen s vykonaným, vždy je možno udělat více… Svatá pravda v tento
předvánoční čas. Pokud se na OÚ ohlédneme za letošním rokem, vidíme, že nám toho na ten
příští zbylo docela dost. Hlavní bude dořešení kanalizace včetně ČOV a oprava místních
komunikací a veřejného osvětlení. Docela chápeme některé nedočkavce, na druhou stranu
každý může přiložit ruku k dílu, ale my jsme národ kritiků a sledovačů Novy…
Obnovili jsme některé tradice, položili základy k novým, obyvatele okolních obcí jsme
poňoukli k troše závisti, ale víme o tom, že jsou i oblasti zatím trochu bokem.
Zastupitelstvo v listopadu přijalo některá i nepopulární opatření směrem do svých řad.
Nebudeme zastírat, že jsme i šlápli vedle, ale protože vidíme u drtivé většiny občanů snad i
trochu větší hrdost na Třebusice, myslíme, že motivace je a bude !
Všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Povinné poplatky na rok 2008
Od 7.ledna bude na OÚ budou přijímány platby poplatků na rok 2008. Jedná se o poplatek
za provoz systému nakládání s odpady, poplatek za popelnice(informace viz níže) a poplatek
za psy.

Známky na popelnice
Od 7.ledna si budou moci občané vyzvednout na OÚ objednanou známku na popelnice na rok
2008. Při vyzvednutí bude probíhat její platba, která zůstává stejná jako v minulém roce. Žlutá
známka – 900,- zelená 1290,- červená 1640,-. Stená cena platí také u jednorázové známky,
která je zachována na 45,-.

Ze stavební komise…
V letošním roce, hlavně v průběhu jara, byly opravovány chodníky v naší obci, což tato
investice nestála malé finanční prostředky. Během toho si občané mohli u svých nemovitostí
na své náklady formou přefakturace nechat vydláždit své vjezdy, což většina uskutečnila. I
přes některé nesrovnalosti, které během vyúčtování probíhaly, se v příštím roce přistoupí ke
stejnému řešení, které bude vzhledem k letošním skutečnostem už jistější a s ohlášenými
vjezdy, které budou chtít občané vydláždit, se budou sepisovat předběžné objednávky.
Hlavní částí však jarního období byla „akce studny“, jak by se také mohla nazvat. V průběhu
dubna a května byla možnost odevzdávat přes OÚ své žádosti o registraci svých studní, které
vlastníte, ať se jednalo o studny historické, či studny po roce 1955. V současné době byly
některé žádosti k nám na OÚ vráceny a individuálně je opravujeme. Žádná žádost se nesetkala
se záporným či nevěryhodným posouzením, které by znamenalo vrácení oné žádosti.

Zvýšení vodného na rok 2008
Na základě sdělení dodavatele vody a rozhodnutí zastupitelstva ze dne 24.10.2007 je
stanovena cena za odebraný 1 m3 vody ve výši 23,50 Kč.
Protože se obec stala plátcem DPH se čtvrletním zúčtováním, bude výběr vodného proveden
4x ročně, poprvé v únoru 2008.

Pozvánka na 15.ročník Vánočního turnaje ve Třebusicích
Poprvé v patnáctileté historii vánočního turnaje, který se každoročně koná ve
sportovním areálu ve Třebusicích, bude tento turnaj pod záštitou obce
Třebusice. Turnaj se koná jako vždy v první svátek vánoční 25.prosince od
9:00. Pravděpodobný konec je plánován na 15 hodinu. V naší obci, která je na
Kladensku kvalitním futsalem vyhlášená, se utkají o prvenství celky: PK
Třebusice A, PK Třebusice B, Slavoj Koleč, FC Brandýsek, FC Dubí. Během
celého turnaje je připraveno bohaté občerstvení. Oddíl PK Třebusice se bude
těšit na všechny futsalové příznivce.

Třebusický „Rambo“ se ukázal
Chtěli bychom také „poděkovat třebusickému Rambovi“, nebo spíš Blbovi, jak jsme ho
s ironickým úsměvem nazvali, když dokázal během listopadových dní poničit jednu z našich
nových čekáren (vykopnuté dřevěné latě pod stříškou), které byly tento rok vybudovány. Je
smutné, že po incidentu po dýňování (během 24 hodin po akci byli vystavené dýně před OÚ
rozkopány) se dotyčný, či dotyční podepsali na naší čekárně, která byla už opravena. Jak už to
bývá, jeho věrní diváci jsou pak první, kdo ho prásknou…
Smutným vrcholem jeho snažení bylo přemístění odpadkového koše z čekárny. Uvažujeme o
tom, že bychom vyhlásili soutěž o „Obecního blba“, protože normální člověk není podobných
aktivit schopen. Co vy na to : Ha, Če, Ve…

Anketa na obecním webu
Na našich obecních internetových stránkách www.trebusice.cz můžete hlasovat o nejlepší, podle
vašeho uvážení, akci pořádané OÚ v průběhu letošního roku 2007. V hlasování Vám dáváme
na výběr mezi: Balónkou show, Dětským Dnem, listopadovým Dýňováním, či Mikuláškou,
která je ještě určitě všem v nejbližší paměti. Více se dozvíte přímo na našich stránkách,
děkujeme předem za Vaše hlasy.
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