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Obec v roce 2014 v číslech
V roce 2014 se v naší obci narodilo šest dětí, čtyři chlapci a dvě holčičky.
Aktuálně je k trvalému pobytu hlášeno 498 obyvatel, z toho 255 mužů a
243 žen.
Dětí do 15 let je 73, průměrný věk obyvatel je 40,29 let.

Ceny poplatků a služeb na rok 2015
Cena známek za 120l popelnici (svozová firma AVE a.s.)
Červená 1x týdně ……………………….1 927,- Kč
Zelená zima 1x týdně, léto 1x 14 dní …1 561,- Kč
Žlutá 1x 14 dní ……………………..……1 024,- Kč
Bílá jednorázová …………………………....54,- Kč
Poplatek za psa 100,- Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč.
Středočeské vodárny Kladno zdražili vodu o 0,30 Kč/1m3
Obec Třebusice zdražovat vodu nebude. Cena vody za 1m3
zůstává stejná jako v roce 2014, tj. 43 Kč/1m3 vč. DPH.

Úřední hodiny o vánočních svátcích
pondělí
středa
pondělí
středa

22.12. – 7:30 – 11:30, 17:00 – 19:00
24.12. – SVÁTEK - zavřeno
29.12. – 7:30 – 11:30, 17:00 – 19:00
31.12. – DOVOLENÁ - zavřeno

V naléhavých případech volejte tel. 737 986 407.

Dovolená knihovna
Místní knihovna Třebusice oznamuje, že ve
dnech 24. 12. a 31. 12. 2014 bude mít
zavřeno. V roce 2015 bude knihovna
otevřena vždy ve středu od 16 – 18 hodin.

Zdravotní středisko Brandýsek
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že od 19. – 23. 12. 2014
MUDr. Drahoňovská neordinuje. Zastupuje zdravotní středisko ve
Pcherách, tel. 312 587 127.

Zprávičky z naší školičky
V měsíci prosinci jsme malovali na sklo. Také nás navštívil Mikuláš
s čertem a andělem. Všechny děti byly moc šikovné, měly pro Mikuláše
připravené písničky a za odměnu od něj dostaly balíček se sladkostmi.
Navštívíme divadelní představení a budeme mít vánoční besídku.
Vánoční prázdniny máme od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.

SMS služba – vyhodnocení ankety
V minulém měsíci nabídl OÚ Třebusice občanům zřízení služby zasílání
zpráv formou SMS, např. výběr vodného, odstávky el. proudu apod.
Bohužel z důvodu malého zájmu o tuto službu, za celý měsíc se přihlásilo
pouze 5 zájemců, odstupuje OÚ od aktivace této služby. Počáteční
náklady i vedení systému posílání SMS zpráv by vzhledem k malému
počtu zájemců byly neúčelné. Službu budeme občanům opakovaně
nabízet cca za půl roku. Nadále existuje možnost zasílání mailových
zpráv a nebo služba v aktualitách na internetových stránkách obce.

…z třebusického futsalu
A-tým
Celek PK Třebusice A po deseti kolech okupuje v divizi
A páté místo se 16 body, jeho dosavadní bilance je 5
výher, 1 remíza, 4 prohry.
B-tým
Rezervní tým třebusického PK po třech odehraných
turnajových kolech okresního přeboru je na čtvrtém místě tabulky. Jeho
dosavadní bilance jsou 3 výhry, 2 remízy a jedna prohra.

Prodej vánočních kaprů – Čabárna
Ve dnech 18. – 23. 12. 2014 (denně od 10 – 22
hodin) bude probíhat ve vodním parku Čabárna
prodej vánočních kaprů. Dále prodejce nabízí
přípravu masa bez kostí, škrábání, porcování,
filetování a marinování.
Cena za kapra je 75,- Kč/kg.
Telefonické a SMS objednávky na číslech
607 530 652 a 608 322 404.

Děkujeme občanům za spolupráci, zájem,
náměty a pomoc při brigádách.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních
svátků, úspěšný rok 2015 plný dobré
nálady a pevného zdraví
Obecní zastupitelstvo
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