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Výstraha - zvýšené
nebezpečí vzniku požár !

Český hydrometeorologický ústav
vydal vzhledem k teplému a
p evážn suchému počasí pro
Českou republiku vyjma
Moravskoslezského kraje výstrahu
číslo PVI_2019/44 na zvýšené
nebezpečí vzniku požár .
Více informací na stran 2

Volby do EP 2019

Dne 24. a 25.kv tna 2019 se konají
volby do Evropského parlamentu.
OÚ T ebusice informuje občany,
kte í ze zdravotních d vod
nemohou p ijít volit do volební
místnosti a cht jí své volební právo
využít, že si mohou objednat
p enosnou hlasovací schránku na
tel.312283747,
obectrebusice@seznam.cz.

Zákaz pr jezdu "p es
Brodce"

Upozor ujeme občany, aby
respektovali stanovenou objízdnou
trasu. Konstrukce a technický stav
nezpevn né komunikace z
Brandýska na Brodce a kolem
"Zv inky" do T ebusic neumož ují
intenzivní využívání komunikace
jako objízdné trasy. Byl zde proto
pr jezd zakázán. Policie bude
namátkov dodržování zákazu
kontrolovat.
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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
PO ST

Ze zasedání zastupitelstva
dne 8.dubna 2019

- po jednání s projektantem bude
p istoupeno k p epracování projektu
na ve ejné osv tlení v Holousích, aby
fáze výstavby mohla být rozd lena
v p ípad , že by instalace nebyla
z dotační p íležitosti
- zastupitelstvo schválilo žádosti o dar
Military klub Brandýsek, Babybox a
PK T ebusice
- zastupitelstvo schválilo dotaci pro
P emyslovské St ední Čechy
- zastupitelstvo schválilo p ijetí
daru od PRB, s.r.o.
- dopravní značení v prostoru návsi
bude odloženo na konec prázdnin
z d vodu uzavírky silnice T ebusice Brandýsek
- v diskuzi zastupitelé obce ujistili
pí.Černou a p.Rubeše, že na jednání
s novými majiteli pozemk
p.Kašického sd lili novým majitel m
zájem obce o odkup části prostranství
p ed nem. č.p.8 a cesty do Želenic
Termín dalšího zastupitelstva
st eda 15.kv tna od 18 hodin

AKTUÁLNĚ

Výstraha - zvýšené nebezpečí vznik požár ! - pokračování (str.1)
Od soboty 20.dubna 2019 od 10:30 až do odvolání

"Doba zvýšeného nebezpečí požár "

V souladu s Na ízením St edočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je
proto v následujících místech:
1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimáln 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umož ující další ší ení požáru,
3) zem d lské obd lávané plochy, na nichž jsou p stovány kultury, které jsou ve
stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti
100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
Z A K Á Z Á N O:
a) rozd lávání nebo udržovaní otev eného ohn (nap . pálení klestu a k ry,
spalování ho lavých látek na volném prostranství),
b) kou ení (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požár k jiným účel m než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky les z ustanovení lesního zákona,
g) vypoušt ní „lampion št stí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
zem d lských pozemk p i jejich obhospoda ování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla
dostat do styku s lehce vzn tlivými materiály, nap . suchou trávou, slámou,
strništ m, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Porušení povinností stanovených tímto na ízením lze postihnout jako
p estupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních
p edpis !
Aktuální informace k pálení: Český hydrometeorologický ústav vydal novou
výstrahu na nebezpečí vzniku požáru PVI_2019/47 platnou od 24.dubna do
27.dubna. To znamená, že pokud ČHMÚ nevydá další výstrahu, p estane se
27.dubna uplat ovat na ízení kraje a pálení bude povolené. Čarod jnice budou!

Integrace Slánska

Dne 17.dubna se místostarosta zúčastnil již 3.jednání o integraci Slánska. S
pot šením m žeme oznámit, že v tšina poznámek k jízdním ád m, které Pavel
Kubín od občan obdržel a p edal k zapracování, byla vy ešena k naší
spokojenosti. Obci nebylo vyhov no pouze v žádosti p esunu ze 4.pásma do
3.pásma, ale i tak se ROPID naší žádostí s p e azením pásma bude ješt zabývat.
Termín spušt ní integrace Slánska ješt není p esn znám, p vodní termín 15.6.
byl zavržen, vše by se m lo odehrát v pr b hu letních prázdnin.

MŠ DUHA AKTUÁLNĚ

Zprávičky z naší školičky

V naší školce se d je spousta v cí. V tuto chvíli žijeme jarem, chystáme
zeleninovou zahrádku, osení na Velikonoce je také zaseté a p ipravené. V pond lí
29.4. nás čeká čarod jnické p espávání ve školce jako nácvik na školku v p írod ,
která se koná v termínu 10.-14.6. Naše MŠ se zapojila do projektu ČVUT v Praze
týkající se požární evakuace p edškolních d tí ve v ku 3-6 let. Čekají nás dva
cvičné požární poplachy. Cílem projektu je zjistit, jak se malé d ti p i evakuacích
chovají a jak lze p ípadn p edcházet r zným komplikacím.

Zápis do MŠ DUHA

Ve čtvrtek dne 9.5.2019 od 16:30 - 18:30 bude probíhat zápis do MŠ DUHA.
Tento den bude zárove dnem otev ených dve í - kdykoliv v čase 8,00 - 9,30 a
15,00 - 16,00.
K zápisu doneste následující dokumenty:
Rodný list dít te
Občanský pr kaz zákonného zástupce
Žádost o p ijetí zákonný zástupce vyplní v MŠ.
Léka ské potvrzení je vyžadováno následn až po p ijetí dít te do MŠ - oproti
n mu bude vydáno zákonnému zástupci rozhodnutí o p ijetí dít te do MŠ.
Výsledky zápisu budou zve ejn ny do 14ti dn ode dne zápisu.
V p ípad jakýchkoliv dotaz jsme k dispozici - telefon (777 111 389), email
(msduhatrebusice@seznam.cz), či osobn .

Očkování ps

Dne 16.5. 2019 od 15 do16 hodin bude probíhat p ed OÚ pravidelné očkování
ps . V Holousích je očkování naplánováno od 16,15 hodin. Peníze a očkovací
pr kaz s sebou.

Zdravotní st edisko v Brandýsku

MUDr. Draho ovská oznamuje, že neordinuje ve dnech:
6.- 7.5. 2019 a 12.-19.6.2019
Zastupuje zdravotní st edisko ve Pcherách.
Upozor ujeme na zrušení pevné tel.linky na zdravotním st edisku, v provozu je
pouze telefon 734 491 820.

Mobilní toaleta "na koupališti"

Dne 29.5.2019 bude do sportovního areálu "na koupališti" instalována p enosná
toaleta, která zde bude op t až do konce léta. D kujeme p edem všem za
udržení po ádku a využívání toalety pouze na pot eby k níž je určena.

AKCE

Ukli me Česko

V úterý 9.dubna zorganizoval pan Mlejnek za materiální pomoci obce úklid v
rámci projektu "Ukli me Česko". Sice v malém počtu, ale o to s v tším úsilím
a dobrou náladou, jsme prošli okruh "koupališt -Holousy-polni cesta nad
obcí a sm r ke školce-koupališt ". B hem odpoledního úklidu se
nashromáždil odpad ve více než 10 pytlích. Fotky z akce naleznete na
webových stránkách obce v sekci "akce OÚ".
D kujeme všem zúčastn ným!!!

sportovní areál

na koupališti

30.dubna
od 17,30

ČARODěJNICE
hudební program * občerstvení
soutĜž v hodu koštĜtem * masky vítány
táborák * opékání buįtķ

BRIGÁDA TŘEBUSICKÝ FUTSAL

Brigáda - čišt ní koupališt

Na pátek 10.kv tna od 15 hodin je naplánována finální část čišt ní koupališt .
Konec bude zhruba v 18,30 hodin, tudíž budeme rádi za p íchod v jakoukoliv hodinu,
podle vašeho pracovního zaneprázdn ní. Po vyčišt ní brouzdališt a "prost edního"
proudnicemi SDH Brandýsek, které by m lo prob hnout den p edtím, p ijde v pátek
na adu čišt ní "hloubky". D kujeme p edem za vaši účast a pomoc.
Aktuáln ,vzhledem k velkému suchu a nedostatku vody, zvažujeme p eložení
brigády na pozd jší termín nebo i zrušení vypoušt ní. Viz výstrahy od ČHMÚ. Vše
budeme ešit a konzultovat s SDH Brandýsek a budeme Vás včas informovat.

Den D tí ve T ebusicích

V plných obrátkách probíhají p ípravy na D tský Den ve sportovním areálu na
koupališti, který se koná v sobotu 25.kv tna od 13:30. Jsme rádi, že nám v tšina
sponzor z minulých let zanechala svou p íze a díky nim se m žeme op t t šit na
krásné odpoledne, které futsalový klub PK T ebusice pro d ti p ipraví.
V p ípad , že by se mezi obyvateli objevil nový sponzor této akce, budeme jen rádi a
v tom p ípad nás kontaktujte na pavelkubin3@seznam.cz nebo tel. 606540022.

Krajský a okresní futsal

Po A-týmu, který skončil v krajském p eboru na 3.míst , skončil p sobení v okresním
p eboru také náš B-tým, který díky vyda enému konci vybojoval konečné 6.místo v
sout ži.

Tabulka krajského p eboru

Tabulka okresního p eboru
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AKCE KULTURA

Velikonoční dílna

V sobotu 6.dubna prob hla každoroční velikonoční dílna v naší obci. Konala se v
prostorách zasedací místnosti OÚ T ebusice. Účastníci dílny se tentokrát pokusili o
tvorbu velikonočního košíku z pedigu. Jak celá akce probíhala se m žete podívat ve
fotoreportáži na webových stránkách obce v sekci "akce OÚ".

Vítání občánk

V sobotu 11.kv tna se koná od 14 hodin v zasedací místnosti obecního ú adu
slavnostní p ivítání našich nejmladších obyvatel - "Vítání občánk ". Pozvánky na
akci budou rodič m kulturní komisí doručeny. Srdečn jsou zváni nejen rodiče, ale i
širší rodina a p átelé nových občánk .

P
30. dubna - pálení čarod jnic
11. kv tna - Vítání občánk
25. kv tna - Den D tí
22. června - Oko ský Meč - Pochod T ebusice - Oko
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.

