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Vodné za 4.čtvrtletí
Výběr vodného za 4. čtvrtletí proběhne 27. 11. 2015 po
16.hodině v Holousích. V Třebusicích se bude vybírat ve
dnech 28. a 29. 11. 2015, cena za 1 m3 je 43,- Kč včetně
DPH. Tato cena zůstává platná i pro rok 2016.
Od příštího roku budou nově vodné vybírat manželé Koksteinovi.
Manželé Vokůrkovi z časových důvodů s vybíráním vodného končí.
Děkujeme dosavadním „výběrčím“ Hance a Tomášovi Vokůrkovým za
bezvadnou spolupráci.

Zasedání zastupitelstva
Prosincové zasedání zastupitelstva bude 16. 12. 2015 od 18. hodin.
Hlavním bodem programu bude schvalování rozpočtu na rok 2016.

Fotopasti u kontejnerů
Informujeme občany, že prostor sběrného hnízda kontejnerů na plast a
papír u č.p. 55 („na Hradčanech“) je monitorován.
K tomuto kroku přistoupilo vedení obce z důvodu opakovaného
znečišťování prostoru u kontejnerů odpadem, který patří do popelnice na
komunální odpad (zbytky z kuchyně, domovní odpad), do kontejneru na
sklo a do kontejneru na nebezpečný odpad (pneumatiky, střešní
krytina). Fotografie občanů, kteří znečišťují veřejné prostranství budou
předány Policii ČR.

Nové knihy v knihovně
Do naší knihovny dorazila nová várka knih z výměnného fondu
Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Obnova veřejného osvětlení
Díky dotačnímu programu SFROM 2015 získala naše obec finanční
příspěvek na výměnu hlavic veřejného osvětlení. Stávající dosluhující
hlavice se sodíkovými výbojkami budou vyměněny za hlavice osazené
LED technologií, která je při zachování svítivosti výrazně úspornější.
Pokud to umožní klimatické podmínky, proběhne výměna ještě do konce
roku 2015.

Systém nákládání s odpady – způsob placení
Zastupitelstvo rozhodlo o zachování stávajícího systému zpoplatnění
nakládání s odpady – nákup známek na popelnice a zamítlo zavedení
místního poplatku za odpady tzv. “na hlavu“. Domníváme se, že tento
systém občany lépe motivuje k třídění odpadů. Aby byl tento systém
v souladu s platnou legislativou, je potřeba, aby se všemi vlastníky
(případně nájemníky) nemovitostí obec uzavřena smlouvu o likvidaci
komunálního odpadu. Vzor smlouvy bude zveřejněn na stránkách obce a
při nákupu známek, tak jak jste zvyklí doposud, bude ještě navíc
podepsána smlouva. Pokud některý vlastník nemovitosti neuzavře
smlouvu s obcí, budeme požadovat doložení uzavření smlouvy s jinou
osobou oprávněnou nakládat s odpady.

Zprávičky z naší školičky
Děti z naší školky navštívily v měsíci říjnu moc krásné loutkové
představení Zlatovláska v divadle Lampion, vyzdobily školku podzimní
výzdobou a na konci října připravily pro rodiče strašidelnou výzdobu na
téma Halloween. Měsíc jsme zakončili příjemnou Drakiádou, které se
účastnilo kolem 30 dětí s rodiči. Soutěžilo se v kategoriích nejhezčí drak,
nejvýše letící drak a nejdéle letící drak. Děti dostaly odměny, diplomy a
na závěr jsme si všichni opekli buřty na ohníčku. V listopadu nás čeká
návštěva studentů ze zdravotní školy na téma ,,Zdravé zoubky“ a těšíme
se na shledání s Vámi před obecním úřadem v neděli 29. 11., kde děti
přednesou několik básniček a zazpívají společnou píseň. Činnost naší
školky prostřednictvím spousty fotek můžete sledovat také na
facebookovém profilu Mateřské školy DUHA Třebusice.

SPD do divadla
Další kulturní program má před s sebou SPD. Tentokrát vyrážíme v
sobotu 21. listopadu a jedeme na divadelní představení Charleyova teta
hrané v divadle Na Jezerce. Odjezd z návsi bude v 16.30 od kapličky.

Virtuální prohlídka obce
Na webových stránkách www.trebusice.cz je nově od listopadu
k dispozici virtuální prohlídka naší obce.

Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov děkuje za sbírku použitého
ošacení všem občanům, kteří se sbírky zúčastnili.

Zdravotní středisko v Brandýsku – vánoční dovolená
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že 21. –23. prosince 2015
MUDr. Drahoňovská neordinuje z důvodu dovolené. Zastupuje zdravotní
středisko ve Pcherách – tel. 312 587 127.

PK Třebusice na začátku sezony 2015/16
Futsalový A-tým Třebusic načal začátkem října svoji futsalovou sezónu
2015/16 v divizi A. Po odehraných 4. kolech soutěže figuruje tým na 5.
místě se šesti body za dvě vítězství a dvě porážky.
B-tým zasáhne poprvé do sezóny okresního přeboru 2015/16 až kolem
14. listopadu.

Srdečně zveme všechny občany v neděli
29. listopadu od 16. hodin na slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu na návsi.
Program:
Vystoupení dětí ze školky
Rozsvícení stromu
Slavnostní ohňostroj
Mikulášská nadílka pro děti ve dvoře hostince „U Janouška“
Po dobu Mikulášské nadílky pro děti teplý čaj zdarma.

