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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.

- zastupitelstvo vzalo na v domí zprávy
finančního a kontrolního výboru

Kontejnery velkoobjemový
a nebezpečný odpad

- zastupitelstvo schválilo dodatečný
finanční dar organizátor m pochodu
T ebusice - Oko k vyrovnání ztráty

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 ve stejnou dobu
p istaven pouze kontejner na
rozm rný komunální odpad.

Ze zasedání zastupitelstva
dne 12. srpna 2019

- zastupitelstvo schválilo objednání
revize herních prvk na h išti p ed OÚ
a ve sportovním areálu "na koupališti"
- zastupitelstvo si dalo za úkol vytvo ení
nových obecních vyhlášek, týkajících
se pohybu ps a stanovení kratší
doby nočního klidu p i výjimečných
p ípadech. Dále vytvo ení návšt vního
ádu sportovního areálu
- zastupitelstvo se zabývalo žádostmi
občan na opravy silnic

Vybírání baráčník

Členské p ísp vky na baráčnickou
obec budou vybírány vždy první
st edu v m sící od 16:00 v místní
knihovn . P ísp vky vybírá paní
Pavlíková.

- zadání projektové dokumentace obratišt autobus pozastavit,
nejd íve vy ešit vlastnictví pozemk
- odvlhčení OÚ - získat další cenovou
nabídku
Termín dalšího zastupitelstva
st eda 18.zá í od 18 hodin

AKTUÁLNĚ

Integrace slánské dopravy

V sobotu 24.srpna 2019 došlo k rozší ení systému Pražské integrované dopravy
do oblasti Slánska týkající se také naší obce. Jak jste již mnozí poznali,
je možné na jednu jízdenku jezdit autobusy i vlaky v rámci zainteresovaných
oblastí St edočeského kraje, ale také nap íklad pražskou MHD. Díky tarifu PID
cestující zejména ušet í p i pravidelném dojížd ní. Obec T ebusice byla za azena
do 4.tarifního pásma (žádost o posunutí do 3.pásma nebyla vyslyšena)
Pro občany máme k dispozici prospekty k uvedené integraci. Prospekty si m žete
vyzvednout v ú edních hodinách OÚ.
V prvních dnech provozu rozší eného systému se objevily první nedostatky ,
p edevším častá zpožd ní zavedených linek. N kte í občané ešili stížnosti
samostatn p ímo na ROPIDu. Pokud máte další poznámky a p ipomínky, m žete
je ešit stejnou cestou či nabízíme pomoc v ú edních hodinách na OÚ, kde dotazy
shromáždíme a p epošleme na ROPID.

Čipování ps

Upozor ujeme všechny vlastníky a chovatele ps , že podle zákona č.166/1999 Sb.
O veterinární péči a o zm n n kterých souvisejících zákon s účinností od 1.
ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinn by se m li čipovat všichni psi, nejd íve však ve v ku kolem p l roku, v
dob prvního očkování proti vzteklin . Svého psa m žete nechat čipovat již letos,
není t eba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklin je
od 1.1. 2020 platné, pouze pokud je pes očipován. Sankce za nedodržení by se
mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provin ní.
Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným p ed 3.
červencem 2011.
Výhody čipování: snadn jší vycestování se psem do zahraničí (ve v tšin
evropských stát již povinné čipování ps platí), zab hnutý pes se rychleji vrátí k
majiteli, p i odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší pr kaznost
identity psa, snadn jší monitoring chovu ps , lepší dohledatelnost majitele v
p ípad nutnosti postihu za týrání zví at, umožn ní kontroly ps p i prodeji.
Po izovací cena čipu závisí na typu. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip
je p ibližn milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované za ízení, které je
naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je
možno aplikovat zví eti v jakémkoliv v ku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitel m ps zaregistrovat se v
Národním registru majitel zví at www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve po
zeregistrování plní mikročip funkci prost edku k vyhledávání a nalezení vašeho psa
v p ípad zab hnutí.
Obec T ebusice p ichází s nabídkou čipování u MVDr.Dvo ákové, která nabízí
čipování za 500,- Kč, používá čipy značky Datamars. Po domluv a dle zájmu
ze stran občan by byla možnost provést čipování p ímo v obci. P ípadní
zájemci o čipování ps p ímo v obci, nahlaste se do 30.9.2019 v ú edních
hodinách na OÚ.

MŠ DUHA TŘEBUSICE

Zprávičky z naší školičky
Po prázdninovém menším zvelebení, se dve e školky op t v zá í otev ely. P ivítalo
nás 10 nových d tí a 17 stávajících. Adaptační týden zvládly všechny d ti na 1. V zá í
nás čeká, jako tradičn , návšt va Farmy Chmel, kde nás paní Nečasová provede
celou farmou. Dále nás čeká ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde p ivítáme nové d ti. Také
návštívíme minizoo v Olovnici a paní učitelky se setkají v rámci projektu ,,P edškoláci”
v MŠ Brandýsek, kde je čeká školení. Čeká nás bohatý školní rok. Všem d tem, ale i
rodič m p ejeme, aby se jim u nás líbilo a užili si ho spolu s námi. Tým MŠ DUHA
T ebusice

AKCE KULTURA

Letní akce na koupališti - letní zábava pod širým nebem
V sobotu 27.července se konala ve sportovním areálu "na koupališti" letní zábava. K
tanci a poslechu hrála skupina Paradoksy. Na návšt vníky akce čekalo bohaté
občerstvení včetn grilované kýty. B hem večera Paradoksy zahrály výb r hit všeho
žánru a tak si snad každý "p išel na to své". Našt stí se b hem večera nenaplnila
p edpov počasí a deš ové p ehá ky nás minuly. Celá akce tak mohla bez
p erušení plynout až do p lnoci. Dle odhad navštívilo zábavu p es 150 návšt vník .

AKCE KULTURA

Letní akce na koupališti - harmonika a letní kino

V pátečním podvečeru dne 16.srpna se konalo ve sportovním areálu na koupališti
"Posezení s harmonikou", kde k poslechu a k pozd ji také k tanci hrál Ruda
Rytina. Na akci si b hem večera našlo cestu cca 50 návšt vník .

V sobotu 31.srpna se konalo ve sportovním areálu "na koupališti" počtvrté letní
kino, tentokráte s českou komedií "Ženy v b hu". Počtem návšt vník jsme
dosáhly dosavadního rekordu v návšt vnosti, na film p išlo p es 200 divák .

Všechny t i letní akce bychom rádi zopakovali i v p íštím roce. První krok, již byl
učin n a závazn jsme objednali letní kino, které se bude konat op t na konci
prázdnin v sobotu 29.srpna 2020.
Moc d kujeme všem spoluobčan m, kte í nám pomáhali se "stav ním" p ed
akcemi a s úklidem po akcích.

Dotované kompostéry pro občany T ebusic

P inášíme nové informace k projektu "kompostér pro občany zdarma" Nyní je
celá akce již na samém konci "maratonu" a to podpis s firmou, která vyhrála
výb rové ízení na dodávku kompostér . Dodavatel by m l dle smlouvy
kompostéry dodat do 8 týdn . Definitivní termín a zp sob p edání kompostér
občan m bude ješt up esn n.

AKCE KULTURA

SPD jede do divadla
Spolek P átel Divadla po letní pauze zavítá na další kulturní výlet do pražských
divadel. Tentokráte se účastníci zájezdu mohou t šit na návšt vu divadla Na
Fidlovačce v pátek 1.listopadu od 19 hodin, kde shlédnou komedii "Famílie". Odjezd
z návsi bude v 17 hodin.

Nabídka zájezdu do divadla
Jedinečný kulturní zážitek v duchu první republiky! Ryze české písn pán
Voskovce, Wericha a Ježka, R. A. Dvorského, ale také Ji ího Traxlera, Kamila
B hounka a dalších v podání swingového Orchestru Ježkovy stopy v pátek 18. íjna
od 20:00 v divadle ve Slaném. Cena vstupenek 290 - 390 Kč.
Zájemci hlaste se na obecním ú ad nebo na mob.: 603 201 510. V p ípad min. 20
zájemc bude vypraven z obce autobus

P
listopad - Vánoční dílna
prosinec - Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
Uvedené nadcházející akce nemají ješt pevn stanovené datum. Bližší informace
k nim uvedeme v p íštím občasníku.
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.

