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Výb r vodného
Výb r vodného za IV. čtvrtletí roku
2019 prob hne:
v Holousích - 6. prosince v
odpoledních hodinách,
ve T ebusicích
7. a 8. prosince
Cena za 1m3 je
50,- Kč včetn DPH.

Svoz bioodpadu
Dle sd lení AVE Kladno s.r.o. bude
poslední svoz placených hn dých
nádob s bioodpadem v pátek
15.11.2019.
Červený kontejner p ed OÚ z stane
občan m k dispozici celoročn .

Nové knihy v knihovn
Ze St edočeské v decké knihovny v
Kladn k nám dorazil vým nný
soubor 170 kus knih.
Srdečn zveme všechny velké i
malé čtená e k návšt v naší
knihovny.
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Ze zasedání zastupitelstva
dne 18.9. a 16.10. 2019

- zastupitelstvo vzalo na v domí zprávy
finančního a kontrolního výboru
- zastupitelstvo ešilo opravu místních
komunikací v podzimních m sících
v tší část oprav bude realizována
v 1.pololetí roku 2020
- zastupitelstvo obce určilo dle
požadavk stavebního zákona pro toto
volební období p.P.Kubína jako
zastupitele, který bude spolupracovat
p i po ízení zprávy o uplat ování
územního plánu T ebusice
- zastupitelstvo se seznámilo s revizní
zprávou d tských h iš v obci, dle
protokolu byly vy azeny herní prvky
označené revizí jako rizikové
- zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o poskytnutí podpory v rámci
Národní programu Životního prost edí,
Výzva č.9/2019, vyhlášená MŽP Č
více v článku brigáda - sázení strom
- zastupitelstvo schválilo uložení volných
fin.prost edk na termínované vklady
Termín dalšího zastupitelstva
st eda 20.listopadu od 18 hodin

AKTUÁLNĚ

Zdravotní st edisko MUDr.Draho ovská
Zdravotní st edisko v Brandýsku oznamuje, že MUDr. Draho ovská neordinuje:
14., 15. a 18. listopadu 2019
11., 12. a 13. prosince 2019
23. a 27. prosince 2019
Zastupuje zdravotní st edisko ve Pcherách.

Dotované kompostéry pro občany T ebusic
Dotační projekt "kompostér pro občany zdarma" je nyní již na samém konci celé
akce a čeká se na jejich dodání od vybrané firmy Elkoplast, které by m lo prob hnout
do poloviny listopadu. O datumu p edání kompostér občan m Vás budeme
následn informovat. Součástí osobního p edání kompostéru bude podpis smlouvy
obce s vlastníkem kompostéru, p i níž bude nádoba p edána do bezplatného užívání
s minimální udržitelností užívání 5ti let. Kompostéry jsou z 85% placeny z dotační
výzvy, zbylých 15 % hradí OÚ T ebusice.

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. Pro občany, kte í využili nabídku na čipování v obci a
p ihlásili se, prob hlo očipování ps ve T ebusicích v pátek 18.10.2019.

MŠ DUHA TŘEBUSICE

Zprávičky z naší školičky
íjen v naší školce byl ve znamení podzimu. D ti byly na výlet v lese a p ivezly si
spoustu p írodnin, ze kterých pak vyrobily domeček pro sk ítky na naší zahrad .
Také jsme se zapojili do projektu Recyklohraní a rodiče s d tmi vyrobili nádherné
výrobky z recyklovatelného materiálu. Zapojíme se tak do celostátní sout že. Jsme
rádi, že máme tak kreativní rodiče. Začátkem listopadu nás čeká Halloweenská
strašidelná stezka s lampiónovým pr vodem a s karnevalem. 30.11. v 17 hodin se
se všemi uvidíme na rozsvícení stromečku p ed OÚ, kde naše d ti p edvedou
krátké vystoupení.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Pozemkové úpravy ve T ebusicích
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
T ebusice zabezpečil Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro
St edočeský kraj a hl.m sto Praha, Pobočka Kladno v souladu s ustanovením § 8
zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech a o
zm n zákona č.229/1991 Sb., o úprav vlastnických vztah k p d a jinému
zem d lskému majetku, ve zn ní pozd jších p edpis , vypracování soupisu
nárok vlastník pozemk podle jejich ceny, vým ry, vzdálenosti a druhu, a to
včetn omezení vyplývajících ze zástavního práva, p edkupního práva a v cného
b emene.
Tento soupis nárok je počínaje dnem 11.11.2019 vyložen po dobu 15 dn na
Obecním ú ad v T ebusicích, a to v ú edních hodinách: pond lí a st eda
7:30 - 11:30, 17:00 - 19:00 (současn také k nahlédnutí na pobočce Kladno,
nám.17.listopadu 2840, Kladno, 2.patra, kancelá č.157, Ing. Jelenová Tereza).
K p edloženému soupisu nárok mohou vlastníci pozemk uplatnit námitky u
Pobočky Kladno, a to ve lh t do 25.11.2019, k námitkám proti opravám vým r
pozemk vyplývajících z nového zam ení skutečného stavu v terénu se nep ihlíží.
Námitky projedná Pobočka Kladno se sborem zástupc , pop ídn s katastrálním
ú adem. O vy ízení námitek budou vlastníci pobočkou písemn vyrozum ni.
Pozemky podle § 3 odst. 3 zákona určené pro t žbu vyhrazených nerost na
základ stanového dobývacího prostoru, pozemky určené pro obranu státu,
pozemky zastav né stavbou ve vlastnictví státu, pozemky vodních tok a pozemky
chrán né podle zvláštních p edpis lze ešit v pozemkových úpravách (§ 2) jen se
souhlasem jejich vlastníka a p íslušného správního ú adu. Jestliže vlastník s
ešením uvedených pozemk souhlasí, uvede sv j písemný souhlas p ímo na
soupisu nároku. Pokud se ve lh t do 25.11.2019 nevyjád í, má se za to, že s
ešením t chto pozemk v pozemkových úpravách souhlasí.
Doporučujeme všem vlastník m pozemk , aby využili konzultační den s
projektantkou k podrobn jšímu vysv tlení a bližšímu seznámení se s obsahem
soupisu svých nárok , a to kdykoliv b hem dne 21.11.2019 v dob 10:00 - 18:00
hod. na obecním ú ad v T ebusicích
V p ípad dotaz kontaktujte projektantku: Ing. Jitku Štádlerovou (tel.606077304,
email: stadlerova@post.cz).
Vzhledem k tomu, že další etapou zpracování komplexních pozemkových úprav
bude návrh nového uspo ádání pozemk , vyzýváme Vás k využití tohoto jednání k
p edání Vašich nám t a požadavk týkajících se uspo ádání pozemk , pop íd
žádáme o vypln ní dotazníku a zaslání spolu s podepsaným soupisem nárok na
Pobočku Kladno.

AKTUÁLNĚ KULTURA

Vým na vodom r
Vyzýváme občany, kte í dosud nereagovali na výzvu k dohodnutí termínu vým ny
vodom ru, a tak neprodlen učiní. V souladu s legislativou musí být vodom ry
vym n ny do konce roku 2019. Detaily budete mít na výzv v poštovní schvánce.
Jedná se o tato čp.:
H
Vým ny probíhají postupn , podle data montáže vodom r . Ostatní budou vyzváni,
až v dalších letech.

Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
V sobotu 30.listopadu od 17 hodin chceme všechny pozvat na prostranství p ed
obecním ú adem, kde prob hne slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s následnou Mikulášskou nadílkou pro d ti.
Pro návšt vníky bude p ipraven vánoční stánek s prodejem adventních v nc a
vánočních dekorací.
T šit se m žete na tradiční sva ák, ale také na grilované maso. Nabídka občerstvení
je zajišt na od Hosp dky Želenice. I tento rok jsme se rozhodli p ipojit k akci omezení
spot eby plast a tak prosíme návšt vníky aby si s sebou vzali vlastní hrneček na
rozlévané nápoje, kelímky budou k dispozici v omezeném množství.D kujeme
p edem za spolupráci!!!
Pro d ti, p ípadn i dosp lé, bude v parku p ipraven vánoční stromeček, na který
budou moci zav šovat svoji ozdobu.
Nejsou vyloučena další p ekvapení...

AKCE KULTURA

Brigáda - sázení strom
Zveme všechny nadšence na podzimní brigádu – výsadba strom podél p ší cesty
do Holous. Sraz 16. 11. v 10.00 na míst sázení (nad T ebusicemi, sm na
Brandýsek - p ší cesta do Holous)
Budeme sázet 21 ovocných strom – velkých, obvod kmene 12-14 cm, do již
p ipravených jam.
Určit se bude hodit, když p inesete vlastní: lopaty, krumpáče, rýče, štípačky na drát,
zahradnické n žky, kolečko, kýble, konve; palici nebo v tší kladivo, pilku, sch dky
nebo štafličky (na zatloukání a úpravu kotvících k l ).
Pokud by m l n kdo zájem a čas, v pátek 15.11. od 13 hodin
bude probíhat instruktáž, jak sázet strom, pod dohledem
zahradnice.
Projekt je realizován v rámci dotace
z Národního programu Životního prost edí
Výzva č. 9/2019 - 5.4.A
Výsadba strom

Vánoční dílna - adventní v nce
V sobotu 16.listopadu od 14 hodin se bude konat v prostorách zasedací místnosti OÚ
T ebusice vánoční dílna, tentokrát bude zam ena na výrobu adventních v nc .
Vzhledem k nákladn jšímu materiálu, který je pot eba k výrob v nce, se bude platit
vstupní poplatek 100,- Kč.
P ihlášky na dílnu m žete hlásit pomocí
obecního mailu obectrebusice@seznam.cz
či p ímo osobn v ú edních hodinách OÚ.
P ivítáme, pokud si s sebou vezmete vlastní
tavné pistole, což p isp je k rychlejší
výrob , tavných pistolí bude omezený
počet.

P
16.11. - Vánoční dílna
16.11. - Sázení strom
30.11. - Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
25.12. - 26.ročník Vánočního turnaje v malé kopané
Budeme rádi za jakékoliv nám ty na kulturní akce v dalších obdobích. P ípadné
nabídky sm rujte na zastupitele obce v ú edních hodinách OÚ či na mail
info@trebusice.cz.

