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Proč platíme místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady
Každý z nás (táta,máma, dítě, bába, děda) produkuje odpad. Poplatníkem místního poplatku je
tedy každý (i dítě), kdo má trvalé bydliště ve Třebusicích nebo tu vlastní nemovitost.Lidstvo
nechce být odpadem zavaleno.Proto je obcím ukládána zákonná povinnost provozovat systém
nakládání s odpady. Odpad je sbírán, shromažďován, tříděn a dále využíván. Obec musí
respektovat rozpočtová pravidla a poplatek za provoz systému musí stanovit a vybírat. Pokud
se chcete chovat v souladu s právním řádem, nemáte jinou možnost jak nakládat s odpadem
než v rámci systému. Odpad se nesmí jen tak někde pohazovat, shromažďovat a nesmí se
pálit. Za černou skládku a pálení odpadu hrozí pokuta ve výši až 50.000,- Kč.
Systém nakládání s odpady v naší obci:
a)
vyvážení komunálního odpadu na základě ročních známek
b)
vyvážení komunálního odpadu na základě jednorázových známek
c)
4x ročně velkokapacitní kontejner pro rozměrný odpad
d)
2x ročně mobilní sběrna tzv. nebezpečných odpadů
e)
celoročně kontejnery na papír, plast, sklo, železo
Využívejte to, za co musíte platit! Třiďte odpad! Nepalte odpadky!
I proto společně s tímto občasníkem dostáváte do ruky formulář, který by měl být za každé
čp. či rodinu v obci vyplněn ( včetně Holous ) a do 30.11. odevzdán na OÚ. Samozřejmě jej
umístíme ke stažení i na internetové stránky.

Informace pro zájemce o bezdrátový internet
Vzhledem k tomu, že v naší obci je v současné době možnost získat bezdrátové připojení se
stejnými parametry jako nabízí zájmové sdružení Klfree.net, ale za ještě výhodnějších
cenových podmínek, projekt budování přípojného bodu v rámci sdružení Klfree.net byl
zastaven. Kladenská společnost IS Data nabízí na komerční bázi bezdrátový internet za těchto
podmínek:
Standardní instalace pro rodinný dům je 3.400,- Kč včetně DPH.Cena zahrnuje zařízení a
anténu k připojení, veškerý materiál,nainstalování a zprovoznění včetně předvedení uživateli.
Měsíčně pak uživatel platí 250 Kč včetně DPH. Info: 800 200 215. www.kladnonet.cz

Ohlédnutí za činností kulturní a sociální komise od začátku roku 2007
Co se již uskutečnilo: balónková šou, vítání občánků, Dětský den ve spolupráci s futsalisty,
návštěva pouťových atrakcí.
Mezi naše milé povinnosti patří také gratulace k významným životním výročím občanům
Třebusic. Jubilanty navštěvujeme v průběhu celého roku s malou pozorností v jejich
domovech. Naši letošní jubilanti:
Vopatová Jitka
Zítková Milada
Sybolová Jarmila

75 let
70 let
75 let

Kolaříková Miloslava
Holuška Václav
Fejtková Věnceslava

85 let
85 let
75 let

Nováková Jiřina
Slanec Josef

75 let
75 let

Fejtek Karel
Rek Zdeněk

75 let
70 let

Kulturní a sociální komise pro Vás do konce roku ještě připravuje tři akce.
Na Halloween Vás čeká „Třebusické dýňování“. Soutěž o nejlepšího
bubáka z dýně, řepy, melounu, cukýny nebo třeba jen nakresleného se
uskuteční 31.října. od 17.00 hodin. Bubáčci budou vystaveni a nejlepší
odměněni. Pro každého účastníka bude připraven lampión a akci
zakončíme lampiónovým průvodem obcí.
Pro dospělé byl na listopad zorganizován paní Pavlíkovou divadelní zájezd do divadla Na
Fidlovačce. Dopravu hradí obecní úřad a zájemcům byly lístky již prodány. Pokud se Vám
bude tato novinka v naší nabídce líbit, je možno ji opakovat a ti, na které se nedostalo (jsme
limitováni počtem míst v autobuse) budou mít příště přednost. Prosíme případné zájemce
z řad kulturních nadšenců, kteří by měli o návštěvy divadel v budoucnu zájem, aby se přišli
předběžně přihlásit v úředních hodinách pí Pavlíkové na OÚ.
V měsíci prosinci přijde do Třebusic za dětmi opět Mikuláš s jeho družinou a bude slavnostně
rozsvícen vánoční strom.

Rozhlas a hlášení obecního úřadu
Vyskytují se připomínky k novému bezdrátovému rozhlasu – k jeho malé slyšitelnosti.
Proběhne opětovné nastavení a zkušební vysílání.
Nabízíme službu zasílání textu hlášení e-mailem, stačí zaslat Váš kontaktní e-mail na
obectrebusice@seznam.cz, (do e-mailu uveďte, prosím, Vaše čp.)

Upozornění pro majitele minibike
Množí se stížnosti na používání minibike. Na motorkách jezdí nezletilé děti, hlukem ruší okolí
a při jízdě na silnici si často počínají velice riskantně. Ohrožují jak ostatní účastníky
silničního provozu, tak především sebe.
Dále upozorňujeme, že zařízení není způsobilé a homologované pro provoz na veřejných
komunikacích a pokud bude v obci nadále používáno, nelze se poté divit případným
následkům. Je nutno pro rodiče dále rozvádět … ???

PK Třebusice začínají v Mělníku
Se začátkem podzimního období vrcholí příprava futsalového týmu PK Třebusice, který si
vítězstvím v sezóně 2006/07 v krajském přeboru vydobyl účast v třetí nejvyšší futsalové
soutěži, divizi A. V prvním kole 5.října PK zavítá na palubovku v Mělníku, kde bude mít za
soupeře místní Olympik. V domácím prostředí, které má ve slánské hale BIOS, se představí
v kole druhém, 12.října, proti AFC Celtik Kladno.
Více o futsalovém týmu PK Třebusice najdete na stránkách www.pktrebusice.cz
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