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Nové ceny známek za
odpad a vodného

Vzhledem ke zvýšení cen
svozové firmy na komunální
odpad musíme i my zvýšit ceny
známek od 1.1.2020.
Nové ceny známek za popelnice
o objemu 120 l.
červená známka - 2 160,- Kč
zelená známka - 1 700,- Kč
žlutá známka - 1 180,- Kč
bílá (roční) známka - 600,- Kč
jednorázová známka - 60,- Kč
Poplatek za psa z stává ve
stejné výši 100,- Kč
Prodej známek na komunální
odpad bude probíhat od pond lí
6.1.2020.
V pr b hu roku 2020 očekáváme
také zm nu ceny vodného.

Ú ední dny na OÚ 2019

Vzhledem k vánočním svátk m a
p elomu roku 2020 bude
posledním ú edním dnem OÚ v
roce 2019 st eda 18.12. V
p ípad nutných záležitostí nás
telefonicky kontaktujte:
D.Losová-Doubnerová603201510
P.Kubín - 606540022
J.Šulcová - 737986407
Následným ú edním dnem OÚ
bude pond lí 6.1.2020.
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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
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Ze zasedání zastupitelstva
dne 20.listopadu 2019

- zastupitelstvo vzalo na v domí zprávy
finančního a kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce T ebusice určuje
že funkce starosty obce bude s
platností od 1.1.2020 vykonávána
jako uvoln ná, funkce místostarosty,
p edsedy výbor a jeho člen , stejn
jako p edsedy a člen komisí bude
neuvoln ná
- zastupitelstvo schválilo odpisový plán
majetku na rok 2020
- zastupitelstvo schválilo p edložený
plán inventur a složení inventární
komise
- zastupitelstvo vzalo na v domí
výsledek výb rového ízení ve ejné
zakázky malého rozsahu na "Opravu
st echy MŠ DUHA T ebusice"
- zastupitelstvo bylo informováno o
krocích, které budou následovat k
aktualizaci a zm n územního plánu
článek v občasníku - Zpráva o
uplat ování územního plánu
Termín dalšího zastupitelstva
st eda 18.prosince od 18 hodin

AKTUÁLNĚ

Výzva pro občany (Zpráva o uplat ování územního plánu)
Obecní ú ad informuje všechny občany obce a vlastníky pozemk , že v současné
dob bude zadávat Zprávu o uplat ování územního plánu.
Po izovatelem pro Obec T ebusice bude Magistrát M sta Kladna.
Svoje osobní požadavky a návrhy do úpravy nyn jšího územního plánu, od
fyzických či právnických osob, p ijímáme do 29.2.2020.
Požadavky do zm n územního plánu by m ly obsahovat náležitosti podle § 46
odst. 1) stavebního zákona:
a) údaje umož ující identifikaci navrhovatele, včetn uvedení jeho vlastnických
nebo obdobných práv k pozemku nebo stavb na území obce (tzn. kdo žádá,
adresa, telefonické spojení jestli je majitel,- apod.),
b) údaje o navrhované zm n využití ploch na území obce (kde, č. pozemku, p íp.
zákres jaká část pozemku a jaký je konkrétní požadavek),
c) údaje o současném využiti ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) d vody pro po ízení zm ny územního plánu

Rok 2019 ve znamení projekt , 2020 se prostaví...
Jestli bychom mohli rok 2019 specifikovat jednou činností, mohl by se nazvat
"rokem projekt ". Pracovalo se jak p ímo na projektech, tak na p ípravných
krocích p ed projekty - geometrické práce pro zam ení pozemk , výkup
pozemk , konzultace a návrhy variant. Nejnákladn jší investicí p íštího roku bude
oprava st echy MŠ DUHA, na kterou bychom rádi čerpali dotaci ze
St edočeského kraje. Je p ipraven projekt odvlhčení OÚ a upravuje se projekt na
rekontrukci OÚ. Dále je v plánu oprava pozemní komunikace do Holous,je
zpracovaný rozpočet, p ipravuje se projekt. Probíhají jednání s vlastníky pozemk
pro projekt obratišt autobus v horní části obce. Již je schválen projekt na
prodloužení chodníku nad MŠ DUHA (u bytovek), který bude navazovat na p ší
cestu z obce spojující polní cestu do Holous. Upravuje se projekt na ve ejné
osv tlení do Holous, tak aby osv tlení mohlo být realizováno etapov . Dále byla
zm n na studie "Kultuního domu". Z d vodu úspory finančních prost edk byl ze
stavby vy at Obecní ú ad, který z stane na návsi a bude kompletn
zrekonstruován. P ipravujeme odkanalizování obce, ohledn kterého se vedlo
n kolik sch zek s potencionálními po izovateli projektu, vybíráme vhodnou
technologii a zvažujeme p esun ČOVky dál od obce.
Již v roce 2020 budou konečn n které projekty realizovány a tak rozpočet obce
navrhuje zastupitelstvo schodkový, více než 5 milion . Na zrealizované projekty
bychom rádi získali prost edky také z dotačních program , kterých bychom se
cht li zcela jist zúčastnit a tím odlehčit celkovému rozpočtu obce.

AKTUÁLNĚ

Zdravotní st edisko MUDr.Draho ovská

Zdravotní st edisko v Brandýsku oznamuje, že MUDr. Draho ovská neordinuje:
23. a 27. prosince 2019
Zastupuje zdravotní st edisko ve Pcherách.

Oprava místní komunikace

D kujeme občan m za pochopení a vst ícnost p i p eparkovávání vozidel p i
"bleskové" oprav komunikace, která prob hla d íve než bylo plánováno a proto
jsme nestihli občany včas informovat.

P esun autobusové zastávky T ebusice K íž. pro linky 456 a 620

Upozor ujeme občany, že pro autobusové linky 456 a 620 je zastávka
"T ebusice,K iž." nov umíst na p ed čp. 117 (místo nad k ižovatkou)

Výstava "Ve stínu impéria"

Vzhledem k tomu, že na katastru obce T ebusice bylo postupn odkryto početné
germánské poh ebišt evropského významu, dovolujeme si vás pozvat na
p ipravovanou výstavu Sládečkova vlastiv dného muzea v Kladn "Ve stínu
impéria (Germáni a doba ímská na Kladensku a Rakovnicku)", kde bude část
t ebusických archeologických nález p edvedena. Výstava bude otev ena
29.11.2019 - 16.2.2020. Více informací naleznete na stránkách Sládečkova
vlastiv dného muzea http://www.omk.cz/.

AKCE KULTURA
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Rok 2019 končí a my m žeme shrnout kulturní akce konané práv v tomto období.
Mimo t chto akcí jsme po ádali tento rok také t i brigády, na kterých jsme si
potvrdili, že na po ádku v obci lidem záleží a za to d kujeme.
P ehled akcí a brigád v roce 2019:
8.b ezna - Posezení u p íležitosti MDŽ
21.b ezna - Vynášení Morany
6.dubna - Velikonoční dílna
9.dubna - Ukli me Česko
30.dubna - Pálení Čarod jnic
11.kv tna - Vítání občánk
25.kv tna - Den D tí
31.kv tna - Čišt ní koupališt
22.června - Oko ský meč (pochod T ebusice - Oko )
27.července - Letní zábava pod širým nebem s "Paradoksy"
16.srpna - Posezení s harmoniká em
31.srpna - Letní kino na koupališti "Ženy v b hu"
16.listopadu - Sázení strom
16.listopadu - Vánoční dílna
30.listopadu - Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou

Sázení strom

Ve dnech 15.-16.11.prob hlo nad naší obcí sázení 21 ovocných stromk , které
olemovaly polní cestu nad T ebusicemi do Holous. Akce byla realizována v rámci
dotace z Národního programu Životního prost edí - Výzva č. 9/2019 - 5.4.A Výsadba strom .
V pátek 15.11. nejprve prob hla instruktáž sázení strom pro zastupitele vedená
zahradníky Bc.Zuzanou Šittovou a Pavlem Kuchtou. Pod jejich vedením byla
zasazena první část ovocné aleje a následn další den už za účasti občan obce
vyhlášenou brigádou došlo k druhé etap sázení. D kujeme také Michalu
Tomáškovi (Stromeko) za zap jčení ná adí a asistenci p i vykládce strom a
Mírovi Ciniburgovi za terénní úpravy. Mírovi Obstovi a Elišce Nedv dové z SDH
Brandýsek, kte í zajistili zálivku.

AKCE KULTURA

Vánoční dílna - adventní v nce

V sobotu 16.11. se mimo brigády sázení strom také po ádala tradiční vánoční
dílna, které se tento rok nesla ve znamení výroby adventních v nc . Jak celá
akce probíhala se m žete podívat na webových stránkách obce v sekci "akce
OÚ".

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou

V sobotu, p edvečer první adventní ned le, se konalo na prostranství p ed OÚ
tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou. Akce
byla zahájena ozdobením malého vánočního stromu d tmi s MŠ DUHA, které si
poté p ipravily malé vystoupení. Po n mž už následovalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, které každoročn svojí berlou spustí p icházející Mikuláš s
čertem a and lem, s následným oh ostrojem. Poté už následovala mikulášská
nadílka pro d ti. B hem celé akce se zúčastn ní mohli zah át u sva áku, grogu,
čaje či si dát točené pivo, bohužel z technických d vod nakonec nedošlo k
prodeji grilovaných dobrot, za což se dodatečn omlouváme. Pro milovníky
vánočních dekorací zde byl op t stánek nap chovaný od adventních v nc ,
svícn až po r zné vánoční maličkosti, nov byl k dispozici také stánek s
cukrovinkami.. Jak celá akce probíhala se m žete podívat ve fotoreportáži na
webových stránkách obce v sekci "akce OÚ".

MŠ DUHA TŘEBUSICE

Zprávičky z naší školičky

Školka už má po velkém Vánočním vystoupení. Nejprve jsme zazpívali u stromečku
v T ebusicích a poté jsme m li krásné muzikálové vystoupení AND LSKÁ POŠTA
v kulturním dom v Brandýsku. P edstavení m lo ohromný úsp ch. D ti byly moc
šikovné a vše se povedlo na jedničku. Určit si podobné vystoupení rádi
zopakujeme zase t eba za rok. Touto cestou bychom rádi pod kovali obci
Brandýsek, že nás nechali trénovat a následn vystoupit v jejich kulturním dom
zcela zdarma. Proto jsme se rozhodli, že celý výd lek z dobrovolného vstupného
v nujeme obci Brandýsek, za jejich ochotu a vst ícnost a tímto ješt jednou
d kujeme. Školka se nyní p ipravuje na Vánoce. Budeme péct cukroví, d láme
vánoční zvyky, pojedeme do Kladna na Ježíškovu cestu, p ijede k nám do MŠ
divadlo s Vánoční pohádkou a poté k nám 20.12. p iletí Ježíšek. Všem p ejeme
krásné Vánoce a t šíme se na všechny v roce 2020.

AKCE TŘEBUSICKÝ FUTSAL

Návšt va ZOO Praha pro občany

Cht li bychom p ipomenout, že stále trvá nabídka pro občany T ebusic, zejména
pro rodiny s d tmi, zap jčení permanentky do ZOO Praha. Obcí byla zakoupena v
únoru 2019 a její platnost končí ve stejném m síci 2020, stále ješt evidujeme
volné vstupy k zap jčení.
Podmínky zap jčení vstupenky občanovi T ebusic:
1) Vstupenka m že být použita v jeden den až pro 4 osoby
2) Každá osoba m že vstupenku od obce využít v daném období 1x
3) Všechny 4 osoby uplat ující vstup do ZOO od obce
T ebusice musí mít trvalé bydlišt v obci
4) Rezervace vstupenky, její p jčení, m že prob hnout vždy
minimáln 3 dny p ed objednaným termínem, lze vyzvednout
v ú edních hodinách OÚ

Krajský a okresní futsal
Naplno se v listopadu rozjely ob sout že našich futsalových tým . Oba týmy
zatím sdílí místa ve st edu tabulky, když A-tým v krajském p eboru je na pátém
míst , B-tým na šesté pozici.
Tabulka krajského p eboru

Tabulka okresního p eboru

MCE S
FC B
FC M
P
FK VIVA P
PK T
S
D
FC B
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S
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AKCE KULTURA

Dotované kompostéry pro občany T ebusic

Po více než ročním úsilí a čekání m žeme občan m konečn sd lit, že "jejich"
objednané kompostéry dorazily do naší obce. Vzhledem k p edvánočnímu shonu a
nevyužití v zimních m sících jsme se rozhodli, že kompostéry budou dány do
ob hu v m síci únoru p ed jarním obdobím. Pokud by ale n kdo cht l mít sv j
kompostér již d íve, nebráníme se osobnímu p edání v lednového období po
osobní domluv v ú edních hodinách OÚ. Součástí 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.

T ebusičtí jubilanti

Významného životního jubilea v roce 2019 slavili tito naši spoluobčané:
Lulák Miloslav 75 let
Kalmárová Emilia 75 let
Levý Ji í 75 let
Jančatová Hana 70 let
Pelikánová Marie 70 let
Kola íková Alena 80 let
Slancová Marta 85 let
Šultys Václav 70 let
Tvrz Václav 70 let
Humr Josef 80 let
Lamerová Marta 85 let
Černý Jaroslav 75 let
Nastišinová Anna 85 let
Všem p ejeme hodn zdraví, št stí a hodn životního elánu.

Obec v roce 2019 v číslech

V roce 2019 se v naší obci narodil jeden chlapec a dv d včátka. Aktuáln je k
trvalému pobytu p ihlášeno 506 obyvatel, z toho 267 muž a 241 žen. Pr m rný
v k obyvatel se op t posunul, a to na 42,36 let. Nejstaršímu občanovi je 89 let.

P íjemné prožití váno ních svátk a mnoho úsp ch
v novém roce 2020 Vám p eje
zastupitelstvo obce T ebusice

