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Obchod se smíšeným
zbožím

Zastupitelstvo podpo í dotací
otev ení a další provoz obchodu
se smíšeným zbožím,
v prostorách bývalé hospody.
Obchod by m l být otev en od
dubna. Provozovatelem bude paní
Julie Arapidisová.
O dalších novinkách ohledn
otev ení vás budeme pr b žn
informovat.

Výb r vodného

Výb r vodného za I. čtvrtletí roku
2019 prob hne:
v Holousích - 8. b ezna v
odpoledních hodinách
ve T ebusicích
9. a 10. b ezna
Cena za 1m3 je nov
50,- Kč včetn DPH.

Zdravotní st edisko v
Brandýsku

MUDr. Draho ovská oznamuje, že
neordinuje ve dnech:
27.3.-5.4.2019 včetn .
Zastupuje st edisko ve Pcherách.
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Ze zasedání zastupitelstva
dne 9.ledna a 4.února 2019

- paní Julie Arapidisová p edstavila
zastupitelstvu sv j zám r znovu
otev ít obchod se smíš. zbožím,
proto zastupitelstvo ustoupilo od
p ípravy projektu z ízení prodejny
v mobilních bu kách a od podání
dotace na tento projekt
- zastupitelstvo souhlasí s podáním
žádosti na odbor výstavby MMK
o vyjád ení k projektu na ve ejné
osv tlení do Holous
- zastupitelstvo schválilo finanční dary
futsalovému klubu PK T ebusice
a letnímu táboru "Par áci"
- zastupitesltvo schválilo úpravy v
areálu "na koupališti", posílení
elektroinstalace z d vodu po ádání
letních akcí, dokoupení mobiliá e
- kulturní komise navrhla a p edstavila
plán akcí na rok 2019
- zastupitelstvo schválilo účast v
dražb pozemk v Holousích, která
se koná dne 13.2.2019, byla
schválena maximální výše p íhozu
Termín zasedání zastupitelstva
6.b ezna 2019 od 18 hodin

Kontejnery na nebezpečný a rozm rný KO

Kontejnery na nebezpečný a rozm rný komunální odpad
budou p istaveny v ned li 24.b ezna 2019 od 9 - 11 hodin
p ed OÚ, v Holousích bude pouze velkoobjemový kontejner.

AKTUÁLNĚ

Pozemkové úpravy v obci T ebusice

18.2. 2019 prob hla úvodní sch ze, na které byli vlastníci pozemk seznámeni s
postupem úprav. Pozemkové úpravy se netýkají zastav ného území obce. Jejich
zadavatelem je Státní pozemkový ú ad. Smyslem je zlepšit možnosti hospoda ení
v krajin , vybudovat stabilizační krajinotvorné prvky a vybudováním cest umožnit
p ístup k pozemk m.

Dotované kompostéry pro občany T ebusic

Žádost o dotaci na kompostéry pro občany T ebusic je podaná a čekáme na
schválení, které by m lo dle poslednch informací být do 10.b ezna. Po schválení
dotace se bude ješt vyhlašovat výb rové ízení na dodavatele kompostér .
P edpokládáme, že kompostéry nebudou k dispozici d íve než v kv tnu. O
výsledku dotačního ízení vás budeme pr b žn informovat.

B ezen - m síc knihy

13.3.2019 v 17 hodin budou již tradičn odm n ni
nejpiln jší čtená i knihovny. Srdečn zveme všechny
malé i velké čtená e k návšt v ,
otev eno je každou st edu od16 do18 hodin.

Návšt va ZOO Praha pro občany

Obec T ebusice p ichází s novou nabídkou pro všechny t ebusické občany,
zejména pro rodiny s d tmi. Obcí byla zakoupena permanentní vstupenka do
pražské zoologické zahrady, kterou bude obec zdarma p jčovat obyvatel m
T ebusic. Podmínky zap jčení vstupenky:
1) Každá osoba m že vstupenku využít jedenkrát v roce 2019
2) Vstupenka m že být použita v jeden den až pro 4 osoby
3) Všechny 4 osoby uplat ující vstup do ZOO od obce
musí mít trvalé bydlišt v naší obci
4) Vstupenku je nutné si rezervovat na OÚ minimáln 3 dny
p ed zap jčením a vrátit ji do 3 dn od zap jčení.
Vstupenku je možné vyzvednout na OÚ v ú edních hodinách.

Návšt va Divadla Na Jezerce

Spolek p átel divadla tentokrát navštíví 31.b ezna
Divadlo Na Jezerce v Praze. Tentokrát shlédnou
p edstavení "Poslední aristokratka" v hlavních rolích
s A.Polívkovou, J.Hrušínských a M.Šplechtovou.
Sraz a odjezd od kapličky bude v 17:15 hodin.
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Zprávičky z naší školičky

V lednu prob hlo v naší MŠ testování školní zralosti p edškolák - jedná se o - dle
našeho názoru - velmi d ležitou v c, která má pomoci se rodič m rozhodnout, zda
svého p edškoláčka poslat do školy či zda zvolit odklad školní docházky. Dále, jako
již každoročn , prob hlo m ení zraku u d tí. Na začátku února jely do hv zdárny ve
Slaném. Ve čtvrtek 14. 2. jsme p ichystali Valentýnskou dílnu pro tatínky (takže
dáreček pro maminky večer ješt donesli včas). Ve čtvrtek 21.února chystáme pro
d ti v rámci oslav masopustu karneval - v úterý si k tomu společn upečeme i
pletánky. Krásný zbytek zimy všem p eje tým MŠ DUHA.

K est alba kapely "Všechno špatn "

Hudební skupina s t ebusickými ko eny "Všechno špatn " zve všechny na k est
svého nového alba "Jak se to mohlo stát". K est se koná v Auto Da Fé dne
1.3.2019 od 19 hodin.

Vánoční výzdoba
D kujeme paní Markét Malé za fotografie
do vyhlášené výzvy o nejlepší vánoční výzdobu .
Odm nili jsme ji dárkem, který
p íští rok m že využít k vytvo ení vánoční
atmosféry.

T ebusičtí jubilanti

Významného životního jubilea se v 1. čtvrtletí dožívají tito naši spoluobčané:
Lulák Miloslav 75 let
Kalmárová Emilia 75 let
Levý Ji í 75 let
Jančatová Hana 70 let
Pelikánová Marie 70 let
Všem p ejeme hodn zdraví, št stí a hodn životního elánu.

NABÍDKY

Masáže a terapie ve T ebusicích

P ímo v naší obci m žete nov vyzkoušet masáže a terapeutické služby od
zkušené terapeutky. Více informací nalezete na webových stránkách
www.masazeterapie-simona.cz, nebo na tel.č.736418584.

TŘEBUSICKÝ FUTSAL

Pod kování za pomoc p i úklidu sn hové nadílky

S p íd lem sn hu o víkendu v první polovin února iniciativn nabídly pomoc firmy
z naší obce. Farma CHMEL, Pavel Nerad, Míra Ciniburg, Janis Arapidis, Standa
Majer pomocí vlastní techniky zajistili alespo částečnou pr jezdnost ulic,
sch dnost hlavních chodník , ale také pomohli odklidit strom padlý p es hlavní
silnici. Ješt jednou d kujeme, že máte techniku v plné pohotovosti a jste ochotní
v ned li, ve Vašem volnu, pomoci obci. P ipomínáme, že v místech, kde vznikají
ledovky jsou umíst ny žluté nádoby se št rkem.

Vánoční turnaj ovládl posedmé za sebou tým PK T ebusice

Posedmé za sebou a počtrnácté celkov ovládl tým PK T ebusice vánoční turnaj,
který oslavil 25.ročník. Na druhém míst skončil tým V znice Vina ice, bronzovou
pozici obsadil celek Slavoje Koleč. Čtvrté místo zbylo na t ebusický rezervní celek
tvo ený mladíky.

Zápas Svobodní - Ženatí se nekonal, p esto se hrálo...

Po 17 letech se neodehrál tradiční novoroční zápas "Svobodní versus Ženatí" hraný
"na koupališti" od 13 hodin. Protože se v d lo dop edu, že není dostatečný počet
svobodných, alternativn se sehrál zápas mezi hráči PK T ebusice, kte í bydlí v obci
a mezi "krajánky"(hráči PK nebydlící ve T ebusicích). Tradice setkání setkání
p íznivc fotbalu na Nový rok tak z stala zachována a ze zápasu vyšli jako vít zové
hráči týmu "krajánk ", kte í zvít zili 5:3.

Krajský a okresní futsal
Tabulka krajského p eboru

Tabulka okresního p eboru
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AKCE KULTURA

Pozvánka na MDŽ v Želenicích

V sobotu 9. b ezna od 14 hodin zveme ženy na oslavu MDŽ do hospody
v Želenicích. K tanci a poslechu bude hrát skupina "Pohodá i".
Do Želenic je zajišt na doprava autobusem. Odjezd ve 13:45 ze zastávky na
návsi. Plánovaný odjezd autobusu zpátky je v 17 hodin.
Prosíme všechny o potvrzení účasti do 28. února 2019, abychom mohli zajistit
občerstvení. Hlásit se m žete osobn v ú edních hodinách na OÚ, či na obecní
mail obectrebusice@seznam.cz nebo na tel.312283747. D kujeme za spolupráci.
Tento rok se k nám p ipojí i OÚ Želenice, kterému se akce z minulého roku zalíbila
a tak jsme oslavu MDŽ spojili a pozvané jsou také ženy ze Želenic.

Vynášení Morany

Společn s MŠ DUHA
T ebusice po ádáme akci
Vítání jara - Vynášení Morany.
Tento jarní svátek oslavíme
dne 21.b ezna od 15 hodin
pr vodem od MŠ DUHA naší
obcí a zakončen bude hozením
Morany do požární nádrže. Pro
všechny účastníky bude
p ichystán teplý čaj a koláč.

Velikonoční dílna

Dne 6.dubna od 14 hodin se koná v
zasedací místnosti OÚ výtvarná dílna s
velikonočním tématem - výroba dekorace z
proutí-pedigu. Kurz je zdarma, kapacita je 20
míst. Prosíme o včasné nahlášení zájemc o
účast do 31.b ezna. Hlásit se m žete
osobn na OÚ, mailem
obectrebusice@seznam.cz nebo na
tel.312283747.

P

Aktuáln p inášíme informace o již naplánovaných akcích v roce 2019:
9. b ezna - MDŽ t ebusických žen
21. b ezna - Vynášení Morany
6. dubna - Velikonoční dílna
11. kv tna - Vítání občánk
25. kv tna - Den d tí
27. července - Letní zábava pod širým nebem
16. srpna - Posezení s harmonikou
31. srpna - Letní kino
O dalších akcích, kde ješt není znám pevný termín, vás budeme pr b žn
informovat.
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.

