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Volby do zastupitelstva obce

Ve dnech 5.-6. íjna se konaly volby
do zastupitelstva obce.
Voleb se aktivn zúčastnilo 243
občan z celkových 416 možných.
Kompletní výsledky včetn
rozd lení mandát do nov
vzniklého zastupitelstva najdete na
stran 2.

Nádoba na bioodpad

Žádáme občany, aby do červeného
kontejneru na bioodpad, který je
zdarma p istaven p ed OÚ,
vhazovali pouze odpad rostlinného
p vodu bez igelitových pytl .
D kujeme p edem za respektování
pravidel.

Zdravotní st edisko
Brandýsek

Ordinace MUDr.Draho ovské
oznamuje úpravu ordinačních hodin:
Brandýsek
pond lí 8-12 hodin
čtvrtek 15-18 hodin
pátek
8-12 hodin
Zvolen ves
úterý 8-12 hodin
st eda 8-12 hodin
Telefon do ordinace: 734 491 820
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Ze zasedání zastupitelstva
konaného dne 19.9.2018

- zastupitelstvo schválilo financování
nového mobiliá e MŠ DUHA
- zastupitelé zahájili p ípravu
podzimních kulturních akcí: sázení lípy,
výtvarné dílny
- zastupitelstvo schválilo poskytnutí
daru klubu FK Brandýsek na činnost
mládežnických tým v podob nákupu
fotbalových míč
- určen termín místního šet ení stavu
strom na cest k Brodeckému rybníku

Zasedání nov
zvoleného zastupitelstva
obce T ebusice se koná
v pond lí 5. listopadu 2018
od 18 hodin v zasedací
místnosti OÚ T ebusice

AKTUÁLNĚ

Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 5. - 6. íjna 2018

Ze 416 možných volič odevzdalo sv j hlas 243 , volební účast byla 58% .
Volby vyhráli Starostové a nezávislí, kte í získali necelých 82 % hlas a 6 míst
(mandát ) v zastupitelstvu obce, 7 .místo ( mandát) pat í Komunistické stran
Čech a Moravy, která získala ve volbách 15 % hlas . Zbylé 3 % m li dohromady
dva nezávislí kandidáti.
Výsledky - počet jednotlivých hlas :
Nezávislí kandidáti
Jaroslav Bečvá
Veronika Hercíková

10 hlas (0,67 % hlas )
26 hlas (1,75 % hlas )

Starostové a nezávislí (81,9 % hlas )
Ing. Dita Losová Doubnerová
Pavel Kubín
V ra Hergesselová
Josef Kokstein
Radka Rývorová
Michaela Nečasová
Pavel Mlejnek

185 hlas
186 hlas
176 hlas
177 hlas
161 hlas
162 hlas
170 hlas

- mandát
- mandát
- mandát
- mandát
- mandát
- mandát

Komunistická strana Čech a Moravy (15,68 % hlas )
Vladimír Vopat
Jaroslav Tauš
Jitka Štefanová
Vladimír Pokorný
Václav Hansl

Návšt va divadla Hybernia

Spolek p átel divadla navštíví
10. listopadu divadlo Hybernia
v Praze. Tentokrát shlédnou nový
český muzikál Doktor OX.
Sraz účastník u kapličky bude v
15:45, odjezd v 16:00.

65 hlas - mandát
42 hlas
48 hlas
35 hlas
43 hlas

Rozbor vody v obci

Na webových stránkách obce
(www.trebusice.cz) v sekci "Vodovod v
obci" byly zve ejn ny aktuální rozbory
pitné vody z vodovodního ádu.

MŠ DUHA SPORT

Zprávičky z naší školičky

Krásný podzimní den všem. Školka se naplno rozjela, d ti si krásn zvykly na nové
prost edí a už pomalu pracujeme (nejen) s p edškoláky na správném úchopu držení
tužky a sezení p i práci. P edškoláci mají svou "vlastní" p ípravu každé úterý a
čtvrtek s tím, že v tšinou mají i z úterý na čtvrtek zpracovat n jaký malý úkol a ten
p inést do MŠ. Zvykají si tak pomalinku na povinnosti, které je čekají ve škole, a
zárove se učí zodpov dnosti. Angličtina se nám také da í, d ti se postupn
seznamují - krom vlastní výuky - také se slovíčky a frázemi b žné denní pot eby
(nap . p i svačinkách, apod.). Do konce íjna nás čeká ješt výlet do MŠ Cvrčovice
na divadelní p edstavení a ve čtvrtek 1. listopadu potom již tradiční Dý ování s rodiči
spojené se strašidelnou stezkou (pokud počasí dovolí, rádi bychom ji letos
zrealizovali venku). Organizace je stejná jako u jiných akcí s rodiči - začátek cca
16,30, dýni, svíčku, sirky a dlabací náčiní s sebou. Pitný režim zajiš uje MŠ, pokud
bude mít kdokoliv chu p inést n jaké občerstvení pro d ti, budeme rádi. P eji všem
krásné podzimní dny. Tým MŠ DUHA

T ebusický futsal na začátku nové sezóny

Futsalový A-tým T ebusic vstoupil o víkendu do boj v krajském
p eboru. Bohužel první zápas se týmu p iliš nepoda il, když prohrál
s exdivizním Atlantikem Rakovník 5:6.
Rezervní tým začne ročník v okresním p eboru 10.listopadu.
Nejbližší program futsalových tým PK:
2.11. 2.kolo KP: PK T ebusice - AFC Kralupy n/Vlt.
10.11. 3.kolo KP: Mazáci P elouč - PK T ebusice
1.kolo OP: PK T ebusice B - Omask Kovo Kladno
PK T ebusice B - AFK Rozd lov

16.11. 4.kolo KP: PK T ebusice - Brazil Kladno
Sponzo i futsalového týmu:

AKCE KULTURA

Akce obrazem - Sázení lípy ke 100letému výročí založení státu

V pond lí 24.zá í prob hlo na t ebusické návsi slavnostní sázení lípy ke 100 let m
založení republiky. Občané se mohli podepsat na pam tní listinu, která byla
společn s dalšími dobovými artefakty uložena do tubusu. Schránka byla uložena
ke ko en m lípy jako odkaz budoucím generacím. D kujeme d tem z MŠ DUHA, u
lípy zazpívaly pásmo lidových písniček a také sázely.Po slavnostním p ípitku, se
d ti mohly svézt na ponících z farmy Chmel.

Vánoční dílna

V sobotu 17. 11. 2018 od 14 hodin bude v zasedací místnosti OÚ uspo ádána další
výtvarná dílna. Tentokrát se budou vyráb t svícny.Vzhledem k omezené kapacit
místnosti a nutnosti zajistit dostatek pot ebného materiálu pro všechny,
žádáme zájemce o tuto akci, aby se p ihlásili do 12. 11. 2018 na tel. čísle
312 283 747, 737 986 407,obectrebusice@seznam.cz nebo osobn na OÚ
T ebusice.
Kurz je určen zejména pro dosp lé.

D
1. prosinec - Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou
25. prosince - 25.ročník vánočního turnaje v malém fotbale po ádán futsalovým
klubem PK T ebusice
Budeme rádi za jakékoliv nám ty na kulturní akce v dalších obdobích. P ípadné
nabídky sm ujte na zastupitele obce v ú edních hodinách OÚ či na mail
info@trebusice.cz.

