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Uzavírka komunikace III/10142 T ebusice
- Brandýsek
V obci Brandýsek bude sanován nestabilní svah
za bývalou hospodou U Matičk . Silnice mezi
Brandýskem a T ebusicemi bude od 20. 8.
2018 - 25. 11. 2018 obousm rn zcela
uzav ena.
Objízdná trasa povede p es obec Želenice.
V d sledku této uzavírky dochází také ke zm n
tras a jízdních ád autobusových linek 621 ,
623, 620 od 20.8. 2018.
Do obce budou po dobu uzavírky zajížd t pouze
linky č. 621 a 623. Náhradní autobusová zastávka
pro oba sm ry linek č. 621 a 623 bude z ízena v
jednosm rce na návsi. Z tohoto d vodu nebude
po celou dobu uzavírky možné žádné parkování v
jednosm rce.
Linka 620 bude mít v obci T ebusice zastávku
pouze na k ižovatce, do st edu obce zajížd t
nebude.
Dočasn zm n né jízdní ády jsou k dispozici na
OÚ.

Výb r vodného 3.čtvrtletí

Výb r vodného bude v Holousích probíhat 14.9. v
odpoledních hodinách a v obci T ebusice ve
dnech 15. -16. 9. Cena za m3 z stává 43,- Kč vč.
DPH.

Pozvánka

na jednání
zastupitelstva obce
T ebusice,
které se koná
20. srpna 2018
od 18 hodin
v zasedací místnosti
OÚ.
Program:
1) Kontrola usnesení
2) Kamerový systém
3) Výstavba rodinných
dom v lokalit Z2
4) Kulturní d m
5) Oprava h bitovní zdi v
Kolči
6) Žádost o dary-Oko ský
meč, letní tábor Pa áci
7) Spolupráce s
organizací "Sázíme
stromy" z.ú.
8) Diskuze

AKTUÁLNĚ

Rozesílání - text hlášení místního rozhlasu, oznámení OÚ

P ed prázdninami jsme oslovili občany, pokud by cht li stále zasílat texty hlášení
místního rozhlasu a oznámení OÚ emailem, aby odevzdali na OÚ formulá se
souhlasem. Dosud tento formulá odevzdalo cca 30% občan z p vodního počtu
obesílané skupiny. Bez odevzdaného souhlasu nem žeme mailovou adresu používat
k rozesílání.
Formulá k vypln ní a podpisu je stále pro občany p ipraven na OÚ.

Stánek s občerstvením u
vodní nádrže

B hem srpna jsme v tropických
dnech zajistili ve sportovním areálu
na koupališti otev ení stánku s
občerstvením, který zašti uje
hospoda v Želenicích. Provozní
doba stánku bude upravována dle
aktuálního stavu počasí.

Zdravotní st edisko Brandýsek

Zdravotní st edisko v Brandýsku, ordinace
MUDr.Draho ovské, oznamuje, že ve
dnech 13.-24.8.2018 neordinuje.
Zastupuje MUDr. Romana Hejdová v
Poliklinice ve Slaném (1.patro).

Zájezd na hrnčí ské trhy

Kulturní komise T ebusice musí bohužel
oznámit, že vzhledem k nízkému počtu
p ihlášených účastník na hrnčí ské trhy v
Beroun , se zájezd konat nebude. Do
nyn jší doby se p ihlásilo na zájezd
pouhých 10 osob.

ČEZ Distribuce a.s. informuje
DOVOLUJEME SI OZNÁMIT VŠEM ODB RATEL M
PROVÁD NÍ VYTYČOVÁNÍ A ZAM OVÁNÍ
STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO SPOLEČNOST
ČEZ Distribuce a.s.
LOKALITA: T EBUSICE
DATUM: SRPEN/ZÁ Í 2018
TYTO ČINNOSTI BUDE PROVÁD T
ELMOZ CZECH, s.r.o. VE SPOLUPRÁCI S
GEOHUNTER, s.r.o.
PRACOVNÍCI T CHTO FIREM SE NA POŽÁDÁNÍ PROKÁŽÍ
POV ENÍM K TÉTO ČINNOSTI
BLIŽŠÍ INFORMACE M ŽETE ZÍSKAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:
774 476 994, 773 031 199
D KUJEME ZA POCHOPENÍ

AKCE A KULTURA

Kontejnery na rozm rný komunální a nebezpečný odpad
Kontejnery na rozm rný komunální a nebezpečný odpad
budou p istaveny v ned li 16. zá í 2018 od 9 - 11 hodin
p ed OÚ. V Holousích bude ve stejnou dobu p istaven
pouze kontejner na rozm rný komunální odpad.

AKCE KULTURA

Akce obrazem - T ebusický Čochtan a Fotbal 1vs1

První dv akce o prázdninách máme za sebou a v obou nás trochu pozlobilo počasí.
V T ebusickém Čochtanovi se p vodn m ly všechny sout že odehrávat ve vod ,
ale vzhledem k počasí jsme se museli nakonec p esunout na souš. Ohlas m li
zejména turnaje ve stolním fotbale a petangu. 5.srpna se konal fotbalový turnaj
1vs1, a i p es deš ovou p ehá ku, která se prohnala p es sportovní areál, se turnaj
zdárn dokončil. Více fotografií z t chto akcí si m žete prohlédnout na webových
stránkách obce v podstránce "Akce OU".

Letní program sportovního areálu "na koupališti"
18.srpna - posezení s harmonikou od 17 hodin
diskotéka 80. a 90.léta od 20 hodin
1.zá í - Letní kino "na koupališti"
konec léta oslavíme už tradičním letním kinem, letos se m žete t šit na film "Dv
nev sty a jedna svatba", začátek cca od 20 hodin
Na všech akcích je zajišt no bohaté občerstvení.
Na akcích budou po izovány fotografie, které mohou být umíst ny na webových
stránkách obce, v občasníku a kronice obce v souladu se zásadami ochrany
osobních údaj .

D
zá í 2018 - vysazení lípy u p íležitosti 100 let české státnosti
listopad 2018 - vánoční dílna, rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou

