Třebusický občasník
Číslo 8/2007
Omluva jubilantkám z předchozího čísla
V minulém čísle občasníku, který měl pořadové číslo 7/2007, byl vydán článek o činnosti naší
kulturní a sociální komise, v kterém byly uvedeni všichni třebusičtí jubilanti, které tato
komise během roku podarovala k významnému životnímu výročí. Z důvodu technické chyby
tisku(v internetovém vydání je vše správně), za kterou se hluboce omlouváme, se neobjevila
jména dvou našich občanek, které oslavily v letošním roce 75.narozeniny. Jednalo se o
Jarmilu Sybolovou a Věnceslavu Fejtkovou. Oběma přejeme hodně zdraví a štěstí v tomto
úctihodném věku.

Z jednání zastupitelstva
Dne 24.10. zasedalo zastupitelstvo obce, projednalo a přijalo několik zásadních rozhodnutí.
Asi nejzajímavějším je registrace obce jako plátce DPH, což ve svém konci může znamenat
další přísun zdrojů do rozpočtu. Byla schválena koncepce dokončení kanalizace, kterou
bychom měli dodělat v příštím roce. Začalo se pracovat na projektech a zajišťujeme zdroje.
Zastupitelstvo rovněž přijalo závažné rozhodnutí v územním plánu, po problémech
s projektovou firmou zajišťující zpracování dojde možná i ke změně projektanta. Stávající
projekce ne vždy respektovala záměry a usnesení zastupitelstva obce. Asi registrujete změny
v areálu „koupaliště“ – budou další a zeleň nahradíme a upravíme. Zastupitelstvo se zabývalo
i přípravou na zimní období a protože hospodaření za rok 2007 vykazuje pozitivní konstelaci,
rozhodlo zastupitelstvo o zakoupení techniky k udržování nejenom komunikací.
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo zveřejňování stručných záznamů ze svých zasedání na
internetových stránkách, protože popisovat veškeré projednávané body by znamenalo popsat
celý občasník.

Kontejner na nebezpečný odpad
V neděli 11.listopadu od 9-12 hodin bude před místním obecním úřadem umístěna mobilní
sběrna nebezpečného odpadu, tj.televizory, ledničky, počítače, pneumatiky atd. Omlouváme
se za ztížení podmínek občanům Holous, ale tento kontejner prozatím nelze „posunovat“ po
obci, nicméně i tento mohou využít.

Sdružení přátel divadla
Na listopad byl zorganizován OÚ zájezd do divadla Na Fidlovačce, který se setkal s
nečekaným zájmem u našich občanů. Z důvodu dalšího zájmu zastupitelstvo rozhodlo, aby
případní zájemci o další představení se nahlásili v úředních hodinách na obecním úřadě u
pí.Pavlíkové Podle počtu přihlášených uchazečů, kteří by pravidelně chtěli navštěvovat
divadelní představení bude poté založeno sdružení přátel divadla ve Třebusicích, které by
z části bylo dotováno, nikoliv řízeno, obcí. Po založení sdružení by mohl každý z účastníků
navrhovat přímo na jaká představení by se v budoucnu jezdilo.

Třebusické dýňování s černou tečkou na závěr
Velmi kladný ohlas mezi občany měla akce pořádaná jako třebusické dýňování. Za krásně
připravené masky i dýně dodatečně dětem i jejich rodičům děkujeme. Také jsme rádi uvítali,
že někteří účastníci rádi ponechaly své dýně před místním OÚ a mohly nám tak zdobit po
několik dnů náš park. Bohužel však existují mezi námi lidé, jestli je tak můžeme nazývat,
kteří nám novou „okrasu“ OÚ do 24 hodin po konci akce zničili. Naskýtá se otázka, jestli si
jisté osoby uvědomují, co těmito činy ostatním způsobují a jak si hloupě počínají.

Výběr vodného
Ve dnech 17.-18.listopadu se bude konat výběr vodného za 3.čtvrtletí.

Nahlášení změn u známek na popelnice
Do konce listopadu mohou občané Třebusic v úředních hodinách na OÚ nahlásit změny
známek na popelnice na příští rok 2008. Cena za známky se oproti letošnímu roku nemění, tj.
žlutá – 900,- zelená 1290,- červená 1640,-. Totéž platí také u jednorázové známky, u které
cena zůstává stejná na 45,-. Pokud změna nebude do uvedeného data nahlášena, počítáme se
známkou, která byla používána v roce 2007. Známky by měli být občanům k dispozici
v lednu.

Odevzdání formuláře „Přiznání k poplatku za provoz systému odpadů“
Upozorňujeme, že také do konce listopadu je termín odevzdání formuláře pro přiznání
k poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Formulář je také ke stažení na webových stránkách obce.

Rozhlas a hlášení obecního úřadu
I nadále nabízíme všem občanům naší obce hlášení obecního úřadu zasíláním textu e-mailem,
stačí zaslat Váš kontaktní e-mail na obectrebusice@seznam.cz, (do e-mailu uveďte, prosím,
Vaše čp.)

Mikuláš ve Třebusicích a rozsvícení vánočního stromu
Podle posledních zpráv by měla na třebusické náměstíčko dorazit
v sobotu 1.prosince vzácná návštěva Mikuláše, čerta a anděla, kteří
po roce opět prověří děti zda letošní rok nezlobily více než je zdrávo.
Samozřejmě si pro ně připravili i sladké dobrůtky, které mohou děti
dostat za přednesenou básničku či písničku. Po obdarování
přítomných dětí se společně se setměním rozsvítí po roce vánoční
strom. Zveme všechny na příjemné předvánoční setkání, které nás
pomalu naladí na předvánoční náladu.
Není vyloučeno další překvapení !

PK Třebusice v divizi na 5.místě
Po uplynulých 5.kolech divize A celek PK Třebusice hájí 5.místo z deseti účastníků.
V posledních dvou kolech si nejprve poradil na domácí palubovce ve Slaném s CSKA Ústí
n/Labem 10:5, v 5.kole prohrál v Novém Boru s celkem FC Mapa Česká Lípa 6:5.
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