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Úřední hodiny o vánočních svátcích
pondělí 21.12. otevřeno 7,30 – 11,30 a 17 – 19 hodin
středa 23. 12. otevřeno 7,30 – 11,30 a 17 – 19 hodin
pondělí 28.12. pouze odpoledne 17 – 19 hodin
středa 30. 12. pouze odpoledne 17 – 19 hodin

Systém zpoplatnění odpadů
Nechceme zavádět plošné poplatky za odpady, ale jako podklad
pro prodej známek jako dosud, je nutné, aby každý vlastník
(nebo nájemce) nemovitosti od roku 2016 uzavřel s obcí smlouvu
O úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob.
Vše zůstává jako dosud, pouze v lednu, při nákupu známek
podepíšete na obecním úřadě smlouvu. Text smlouvy je
k nahlédnutí na OÚ nebo na www.trebusice.cz.
Známky v prodeji od ledna 2016.
Ceny známek na rok 2016
Celoroční svoz 1x 7 dní (červená známka)
1.927,- Kč
Celoroční svoz 1x 14 dní v lichý týden (žlutá zn.)
1.024,- Kč
Celoroční svoz léto svoz 1x 14dní, zima svoz 1x 7 dní (zelená
známka)
1.561,- Kč
Jednorázový svoz - nádoba nebo pytel 120 l
54,- Kč
Igelitový pytel pro jednorázový svoz
10,- Kč
Uvedené ceny známek platí pro nádoby (pytle) o objemu 120l.Na
nádobu o objemu 240 l je nutné vylepit 2 známky.

Svoz popelnic o vánočních svátcích
Dle informace z AVE Kladno s.r.o. – svoz 25. 12. 2015
a 1. 1. 2016 proběhne jako obvykle.
BIOodpad
Individuální nádoby - v rámci vývozu je poskytnuta nádoba o
objemu 140 nebo 240 l.
Svoz duben – říjen, příp. listopad 2016, svoz 1x 14 dní.
Svoz nádoby o objemu 140 l ………………………..711,- Kč
Svoz nádoby o objemu 240 l ………………………..917,- Kč
Velký kontejner na bioodpad přistavený před OÚ bude opět
zdarma k dispozici od dubna do října.
Poplatek za psa, cena vodného
Roční poplatek za prvního psa je stanoven ve výši 100 Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč.
Cena vody za 1m3 zůstává stejná jako v roce 2015,
tj. 43,- Kč vč. DPH.
Obec v roce 2015 v číslech
Aktuálně je k trvalému pobytu přihlášeno 507 obyvatel, z toho 262 mužů
a 245 žen.
Dětí do 18 let je 89, průměrný věk obyvatel je 40,98 let.

Dovolená knihovna
Místní knihovna Třebusice oznamuje, že ve
dnech 23. 12. a 30. 12. 2015 bude mít
zavřeno. V roce 2016 budou nadále
otevírací hodiny v knihovně každou středu
od 16 – 18 hodin.

Zdravotní středisko Brandýsek
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že od 21. – 23.12 2015
MUDr. Drahoňovská neordinuje. Zastupuje zdravotní středisko ve
Pcherách, tel. 312 587 127.

Zprávičky z naší školičky
Děkujeme dětem a paním učitelkám z naší školičky za krásné vystoupení
při rozsvěcení obecního vánočního stromu.
Za dětmi do školky s nadílkou přišli Mikuláš, Čert a Anděl.
V prosinci byla pro děti zorganizována vánoční dílnička „Putování za
hvězdou“. Děti také navštívily Karlštejn s výstavou betlémů a sami si také
ve školce na Betlém zahrály. Pro rodiče si děti pod vedením svých
učitelek připravily krásnou vánoční besídku. Nejen pro nás na OÚ, ale i
pro všechny občany Třebusic, děti vyrobily vánoční stromek ozdobený
perníčky. Moc děkuje, krásně nám to na úřadě teď voní po Vánocích. Děti
také nezapomněly na zvířátka na farmě Chmel a jako poděkování za
sponzorský dar, který od farmy MŠ obdržela, donesly na farmu stromeček
s pochoutkami pro zvířátka.

Přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu odstranění zeleně zasahující do drátů bude dne 22. 1. 2016
přerušena dodávka elektrické energie.
Horní část obce v době od 8 do 11 hodin.
Dolní část obce v době od 11 do 14 hodin.

Prodej vánočních kaprů – Čabárna
Ve dnech 18. – 23. 12.2015 (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.
Telefonické a SMS objednávky na číslech
607 530 652 a 608 322 404.

Vánoční a Novoroční zápas v futsale
Zveme všechny na 23. ročník
Vánočního turnaje ve futsale, který se
koná 25. prosince od 10. hodin ve
sportovním areálu.
Turnaje se zúčastní 5 týmů včetně PK
Třebusice A a B.
Dále zveme na Novoroční zápas
SVOBODNÍ - ŽENATÍ
konaný tradičně
1. ledna od 13. hodin

Děkujeme všem občanům za
celoroční spolupráci a přejeme
všem pevné zdraví, klid, mír a pokoj
nejen o Vánocích, ale i po celý
rok 2016 .
Obecní zastupitelstvo

