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Výb r vodného

Výb r vodného za III. čtvrtletí roku
2019 prob hne:
v Holousích - 13. zá í v odpoledních
hodinách,
ve T ebusicích
14. a 15. zá í.
Cena za 1m3 je
50,- Kč včetn DPH.

Kontejnery velkoobjemový a
nebezpečný odpad

Kontejnery na nebezpečný a
velkoobjemový odpad budou
p istaveny v sobotu 14. zá í 2019 od
9 - 11 hodin p ed OÚ, v Holousích
bude kontejner pouze na rozm rný
odpad.

Po ádek na koupališti
Prosíme občany o pomoc p i
udržování po ádku na koupališti.
Koupališt je nyní hojn
navšt vováno. Nebojte se
nevychovance ok iknout, upozornit
je, že je celý prostor monitorován
kamerovým systémem. V p ípad
závažn jšího p estupku lze
kamerový záznam z areálu
poskytnout Policii ČR.
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Ze zasedání zastupitelstva
dne 12.června 2019

- zastupitelstvo vzalo na v domí zprávy
finančního a kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce projednalo návrh
záv rečného účtu obce 2018
- zastupitelstvo obce po p edložení
cenových nabídek na vým nu
vodom r vybralo jako dodavatele
St edočeské vodárny, a.s.
- zastupitelstvu obce byly p edloženy
nabídky na údržbu strom dle
dendrologického posudku v parku
nad kapličkou a u památníku J.Husa.
Bylo rozhodnuto o p id lení
zakázky firm p.Džuly
- zastupitelstvo schválilo uzav ení
smlouvy s organizací probační a
mediační služba Kladno
- zastupitelstvo schválilo finanční dar
ZŠ Brandýsek na dovybavení učeben
počítači

Termín dalšího zastupitelstva
st eda 12.srpna od 18 hodin

AKTUÁLNĚ

Letní prázdniny - dovolená OÚ,knihovna, zdravotní st edisko
Ve dnech 8.- 12.7. a 19.- 23.8. budou z d vodu dovolené pouze odpolední ú ední
hodiny, bez možnosti služeb Czech Pointu a ov ování.
Dovolená v knihovn bude 7. a 14.8. 2019.
Zdravotní st edisko v Brandýsku, MUDr.Draho ovská plánuje dovolenou
8.7. - 12.7.2019
5.8. - 9.8.2019

Budování cesty pro p ší nad školkou

P ipravujeme prodloužení chodníku nad školkou, aby mohl navazovat na polní cestu
do Holous a nemuselo se chodit po krajnici silnice jako doposud. Projekt je k
nahlédnutí na OÚ, p edpokládaný termín realizace v roce 2020. V rámci budování
chodníku bude, bohužel, nutné pokácet t i vzrostlé stromy. Plánujeme však novými
stromy postupn osázet celou polní cestu do Holous.

Integrovaná doprava Slánska

P vodní zám r startu integrace ve ejné dopravy na Slánsku do společného
dopravního systému Prahy a St edočeského kraje,
který byl plánován na 27.7.2019 byl odložen.
D vodem pro pozd jší termín je zapracování
p ipomínek ze stran m sta a obcí do jízdních ád ,
které jsou stále d kladn prov ovány ve spolupráci
se všemi dotčenými dopravce z d vod ob hu vozidel. Dále jsou v ešení technické
detaily v odbavovacím systému.
Novým konečným termínem pro spušt ní integrace dopravy Slánska (společn
s vyhodnocením integrace Kladenska) je sobota 24. 8. 2019.
V pracovním týdnu od 26. do 30. 8. 2019 bude provoz zajišt n již v plném
poprázdninovém jízdním ádu, v provozu nebudou pouze školní spoje.
Do konce července by m ly být na obce zaslány platné jízdní ády, které občan m
budeme distribuovat p es webové stránky obce, p ípadn jízdní ády budou k
dispozici v ú edních hodinách OÚ. Všechny zm ny budou také aktualizovány na
oficiálních stránkách integrované dopravy www.pid.cz

Úprava otevírací doby obchodu se smíšeným zbožím

Otevírací doba obchodu se smíšeným zbožím paní Julie Arapidisové, T ebusice čp 14
je od 10.6.2019 zm n na. Byl zrušen ned lní prodej.
Aktuální otevírací doba:
pond lí - pátek 7 - 12, 14 - 17 hodin
sobota
8 - 10, 15 - 18 hodin

AKCE KULTURA

Brigáda čišt ní koupališt
Tento rok jsme s čišt ním koupališt z d vodu velkého sucha v b eznu a dubnu
váhali. Čišt ní bylo p esunuto až na konec kv tna. Nádrž se začala vypoušt t v
pond lí 27.5. a ve čtvrtek 30.5. došlo na první čišt ní brouzdališt a "prost edního"
v režii SDH Brandýsek. Na pátek p išla na adu avizovaná brigáda čišt ní. Na 30
brigádník včetn d tí pomohlo s celkovým čišt ním požární nádrže za asistence
SDH Brandýsek. Všem účastník m z ad hasič a občan ješt jednou d kujeme.

4.ročník Oko ského meče - Pochod T ebusice - Oko
V sobotu 22.června se konal 4.ročník "Oko ského meče" alias pochodu T ebusice Oko . Na letošní účastníky pochodu, bohužel nečekalo zpočátku dobré počasí, a
tak se v jeho první části museli vypo ádat s občasným dešt m. Na Oko i už
všechny vítala jasná obloha a občerstvení. P ipravena byla i netradiční sout ž a
nechyb l ani "bosý" fotbálek. D kujeme "klanu Kinských" a jejich pomocník m za
uspo ádání a perfektní organizaci akce.

AKCE KULTURA

D tský Den ve T ebusicích obrazem
V sobotu 25.kv tna po ádal OÚ společn s t ebusickými futsalisty tradiční D tský
Den konaný ve sportovním areálu "na koupališti". Bohužel jak to bývá s akcemi pod
širým nebem, ne vždy je nám naklon no počasí. Tentokrát silná deš ová p ehá ka
p išla pár minut po zahájení celé akce. P ítomní se ukryli do p istavených párty stan
a altánu, kde se naplno na 200% rozjelo malování na obličej a tetování. Po více než
hodinové pauze mohl D tský Den pokračovat s nucenými zm nami, protože travnatá
plocha byla místy pod vodou. Bohužel pro d ti musely být z bezpečnostních d vod
vy azeny dv oblíbené atrakce - skákací hrad a jízda na ponících. I tak se sportovní
areál začal po 15. hodin znovu plnit. Nakonec si cestu na akci našlo p es 80 d tí.
Hlavní plochou pro hry se stalo zejména asfaltové h išt , kde si d ti mohly užít
házení na terče, lovení rybiček, paintball, ovládaní "bezdotykových ufo", stolní fotbal,
stolní hokej, bowling, jízdu na motokárách a odstrkovadlech a další sout že. D ti
obdržely sladkou odm nu, cukrovou vatu ze stánku a nanuky od mrože. Akce končila
tradičním opekáním špekáčk .

Sponzo i D tského Dne

ELMA KLADNO * BIDFOOD
PEKÁRNA CVRČOVICE * SPORTKOHOUT
G.FOX SECURITY * FARMA CHMEL
fyz.osoby - M.Lulák, J.Zítko
V pokladničce na OÚ byla za celý rok nasbírána částka 5.342,Kč, všem dárc m d kujeme!!!

MŠ DUHA FUTSAL

Zprávičky z naší školičky

Záv rečnou besídku i školku v p írod máme úsp šn za sebou - užily si ji nejenom
d ti, ale i my, dosp lí. D ti byly skv lé, zvládly čty i noci bez rodič a ješt jsme si užili
spoustu legrace a koupání. P íští rok, doufáme, pojedeme zase. Dovolte mi touto cestou
ješt jednou pod kovat OU T ebusice, jelikož nám výrazn finančn p isp l na dopravu.
Vážíme si toho, že v naší obci funguje spojení mezi z izovatelem, naší MŠ a ostatními
obyvateli a d kujeme za to! Do konce roku nás už čeká jen pohodička - koupání, hraní a
loučení s p edškoláky - ti nás ale v zá í navštíví a povypráví nám o zážitcích ze školy.
Se spoustou d tí se op t uvidíme na p ím stském tábo e, který se koná t etí týden v
červenci. V zá í se budeme op t t šit na nové i "staré" d ti ve složení Lenka Honsová,
Kate ina Matulová, Martina Šedivá, Helena Neradová a Edita Koksteinová. Za celý tým
MŠ DUHA mi dovolte pop át všem krásné a pohodové léto, Kate ina Matulová

Výhra futsalového PK na Memoriálu P.Slance

Tým PK T ebusice posedmé vyhrál 24.ročník futsalového turnaje "Memoriálu
P.Slance" hraný ve slánské hale BIOS. Turnaj je v nován památce t ebusického
hráče tragicky zesnulého v roce 1996. Tým PK si s p ehledem po t i st edeční turnaje
postupn poradil s týmy Union Slaný, Horní Bezd kov a FC Stochov.

AKCE KULTURA

Léto na koupališti

Srdečn Vás zveme do areálu na koupališti na letní akce:

sobota 27.července
letní zábava - hraje skupina Paradoksy, začátek od 19 hodin

pátek 16.srpna
posezení s harmonikou, začátek od 18 hodin
k poslechu bude hrát harmoniká Rudolf Rytina

sobota 31.srpna
letní kino "na koupališti", začátek cca od 20:30
jeden z nejúsp šn jších film roku 2019

ŽENY V B HU

Na všech akcích je zajišt no občerstvení. T šíme se na Vaši návšt vu!!!

P
listopad - Vánoční dílna
prosinec - Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
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.

