Třebusický občasník 7 2016

Obec v roce 2016 v číslech
V roce 2016 se v naší obci narodilo 5 dětí, 3 holčičky a 2 chlapci.
Aktuálně je k trvalému pobytu přihlášeno 504 obyvatel, z toho 261 mužů
a 243 žen.
Dětí do 15 let je 77, průměrný věk obyvatel je 41.09 let.

Dovolená knihovna
Místní knihovna Třebusice oznamuje, že
dne 28. 12. 2016 bude mít zavřeno. V roce
2017 budou nadále otevírací hodiny v
knihovně každou středu od 16 – 18 hodin.

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že v pátek 23. 12. 2016
MUDr. Drahoňovská neordinuje. Zastupuje zdravotní středisko ve
Pcherách – tel. 312 587 127.

Rozbor vody z vodovodního řádu
Na webových stránkách obce je v sekci „Vodovod v obci“ zveřejněn
aktuální rozbor vody z vodovodního řádu v obci.

Prodej vánočních kaprů – Čabárna
Ve dnech 18.–23.12.2016 (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.
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Ohlédnutí za rokem 2016 – akce kulturní komise, výhled 2017
S končícím rokem 2016 bychom se chtěli ohlédnout za kulturním děním
v obci. Oproti minulým rokům jsme si dali za úkol zvýšit počet akcí pro
místní občany, což se nám dle přehledu i podařilo.
V roce 2016 jsme organizovali či spoluorganizovali 9 akcí. Našimi
spoluorganizátory se stali futsalový oddíl PK Třebusice a MŠ DUHA.
Dále jsme finančně podpořili akce „Pochod Třebusice – Okoř“ a
„Mikulášskou nadílku“ v místním hostinci pro děti i dospělé“.
Přehled akcí v roce 2016:
5. 3. 2016 MDŽ třebusických seniorek
21. 3. 2016 Vynášení Moreny – vítání jara
25. 3. 2016 Velikonoční výstava
5. 4. 2016 Kurz první pomoci
7. 5. 2016 Vítání občánků
21. 5. 2016 Den Dětí
21. 8. 2016 Letní kino – promítání filmu „Teorie tygra“
5. 11. 2016 Malování perníčků
27. 11. 2016 Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu
Takřka všechny akce z roku 2016, bychom chtěli zopakovat i v roce 2017.
Další nové, když se poštěstí i přidat. Uvítáme nápady Vás občanů, co
v obci zorganizovat. Rádi podpoříme akci pro veřejnost, kterou spolky či
jednotlivci vymyslí a zorganizují, takové spolupráci se nebráníme.

MŠ DUHA – vánoční besídka
MŠ DUHA Třebusice by chtěla poděkovat zpětně za skvělou kulisu,
kterou vytvořili diváci, na vánoční besídce MŠ konané na sále hostince U
Primasů v Blevicích. I přesto, že se besídka nekonala ve Třebusicích,
našli si do Blevic cestu i občané, kteří nejsou příbuzní dětí z MŠ a přesto
chtěli vidět představení „Anděl páně“. Moc děkujeme.
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Zveme všechny na 24. ročník Vánočního turnaje ve futsale,
který se koná 25. prosince od 10. hodin ve sportovním
areálu. Turnaje se zúčastní 4 týmy včetně
PK Třebusice A a B.

Dále zveme na Novoroční
zápas SVOBODNÍ - ŽENATÍ
konaný tradičně 1. ledna od 13. hodin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krásné prožití vánočních svátků,
úspěšný rok 2017 plný dobré nálady
a pevného zdraví přeje
Obecní zastupitelstvo

Vydáno dne 21. 12. 2016
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Dovolená na OÚ Třebusice
V týdnu od 25. – 30. 12. 2016 je obecní úřad pro veřejnost zavřený.
Otevřeno bude od 2.1.2017.
V naléhavých případech volejte 737 986 407 - p. Šulcová
603 201 510 - p.Losová
606 540 022 - p.Kubín

Ceny známek na rok 2017
Celoroční svoz 1x 7 dní
Celoroční svoz 1x 14 dní v lichý týden
Celoroční svoz léto 1x 14dní, zima 1x 7 dní
Jednorázový svoz - nádoba nebo pytel 120 l
Igelitový pytel pro jednorázový svoz

červená 1.927,- Kč
žlutá 1.024,- Kč
zelená 1.561,- Kč
54,- Kč
10,- Kč

Uvedené ceny známek platí pro nádoby (pytle) o objemu 120l.
Na nádobu o objemu 240 l je nutné vylepit 2 známky.

BIOodpad
V rámci vývozu je poskytnuta nádoba o objemu 140 nebo 240 l.
Svoz duben – říjen, příp. listopad 2017, svoz 1x 14 dní.
Svoz nádoby o objemu 140 l ………………………..711,- Kč
Svoz nádoby o objemu 240 l ………………………..917,- Kč
Velký červený kontejner na bioodpad přistavený před OÚ bude
opět zdarma.
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 2016, tj. 43,- Kč vč. DPH.

