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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
Kontejnery na velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový
odpad budou p istaveny v ned li 8. b ezna 2020
od 9 - 11 hodin p ed OÚ, v Holousích bude pouze
velkoobjemový kontejner.

Výb r vodného
Výb r vodného za I. čtvrtletí roku 2020
prob hne:

PO ST
Z
Zastupitelstvo schválilo text výzvy
výb rového ízení na opravu komunikace do
Holous
Zastupitelstvo schválilo novou OZV 1/2020 o
nočním klidu a OZV 2/2020, kterou ruší OZV
1/2004.
Byla vytipována místa na dopln ní ve ejného
osv tlení v obci a byl objednán odborný
posudek pro dopln ní ve ejného osv tlení.

Cena za 1m3 je 50,- Kč včetn DPH.

Bylo vyhlášeno výb rového ízení na stavbu
chodníku v lokalit u bytovek nad školkou
sm rem na Brandýsek. Vybudováním
nového chodníku vznikne hezký okruh na
procházku do Holous bez nutnosti vstupovat
do vozovky.

Konec p íjmu požadavk a návrh ke
stávajícímu územnímu plánu

Zastupitelstvo schválilo účetní záv rku obce
T ebusice a MŠ DUHA T ebusice.

Cht li bychom informovat, že dne 28. 2. 2020
končí p íjem požadavk a návrh ke
stávajícímu územnímu plánu v rámci jeho
p ezkoumání.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem
jednání o odkupu pozemk pro plánované
obratišt m autobus v horní části obce.
Aktuáln je zpracováván geometrický plán
pro rozd lení pozemk .

v Holousích - 6. b ezna v odpoledních
hodinách, ve T ebusicích 7. a 8. b ezna

Zdravotní st edisko Brandýsek
Zdravotní st edisko v Brandýsku oznamuje, že
MUDr. Draho ovská neordinuje:
28. února 2020
26. b ezna - 5. dubna 2020
Zastupuje zdravotní st edisko ve Pcherách.

Zastupitelstvo schvaluje provedení
geodetického zam ení terénu pro trasu
kanalizace obcí a ČOV pod obcí.
Zastupitelstvo ešilo zachování provozu
prodejny potravin v obci.
Termín zasedání dalšího zastupitelstva je
18. 3. 2020

T

AKTUÁLNĚ

STRANA

Domácí kompostéry
S blížícím se jarním obdobím bychom Vás cht li informovat o vydávání domácích kompostér , které
byly po ízeny z dotací OPŽP v rámci 103. výzvy CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008483.
Kompostéry se budou vydávat b hem m síce b ezna. Je pot eba vydat celkem 80 ks kompostéru
r zných druh (700 l, 1050 l, 1400 l, 2000 l) O p esných termínech vydávání jednotlivých druh
kompostér Vás budeme informovat. P i p edání kompostéru dojde k podepsání smlouvy mezi obcí
a budoucím vlastníkem kompostéru. Podmínkou dotace je udržitelnost nádoby po dobu 5 let.
Náhled smlouvy bude umíst n na webových stránkách obce.

Nové knihy v místní knihovn
Oznamujeme občan m, že do místní knihovny budou dovezeny dne 5. 3. 2020 nové knihy z tzv.
vým nného fondu. Srdečn zveme všechny malé i velké čtená e na „novou porci čtiva“.
Otevírací doba - st eda 16 - 18 hodin.

Plánovaná odstávka elekt iny 3. 3. a 11. 3. 2020
Plánovaná odstávka elekt iny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s. bude v
termínu: 3. 3. a 11. 03. 2020 od 07:30 do 11:30 hodin
Odstávka se týká nemovitostí:
Holousy čp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parc. č. 509/5
T ebusice
čp: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 24, 33, 34, 44, 47, 48, 49, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105,
110, 111, 116, 118, 119, 124, 126, 129, 131, 135, 136, 137, 138, 141, 145, 146, 149,
1136, č. 142, parc. č. 6/3, parc. č. 6/7, parc. č. 26/2, parc. č. 121, parc. č. 26/2,40/6,
Up esn ní rozsahu plánovaného p erušení dodávky elekt iny včetn adres dotčených odb rných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Fungování prodejny potravin v obci
Stávající provozovatelka prodejny potravin, paní Julie Arapidisová, oznámila obci, že i p es
podporu ze strany obce nebude z ekonomických d vod schopna prodejnu po 1. 3. 2020 dále
provozovat.
Zachování prodejny potravin v obci vnímáme jako základní obslužnost pro občany, proto se obec
rozhodla pronajmout si prostory prodejny. Zainvestovali jsme drobné úpravy na elektroinstalaci a
rozvodech vody a dohodli se na spolupráci s novou provozovatelkou prodejny paní Evou
Kaššovou.
V rekordn krátkém čase se všem zúčastn ným stranám povedlo za ídit za chodu prodejny jak
administrativní záležitosti, tak nezbytné stavební úpravy, takže prakticky nedojde k p erušení
fungování obchodu.
Z d vodu p edávací inventury bude mít prodejna otev eno v pátek pouze dopoledne tj.- do 11.00
a v sobotu bude zav eno.
Omlouváme se za drobné nepohodlí v minulém týdnu, kdy docházelo k úpravám za chodu a
pevn v íme, že zachováte prodejn svou p íze .
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Zprávičky z naší školičky
Nový rok jsme začali hned T íkrálovým pr vodem. Šli jsme jen tak procházkou po obci a na vrata
K+M+B 2020 jsme psali jen tam, kde bydlí d ti, které navšt vují naší školku. Ačkoliv to byla
nehlášená akce, setkala se s velkým ohlasem. Za m síc na to, jsme šli pro zm nu Masopustní
pr vod obcí a taktéž se setkal s velkým úsp chem. Proto p emýšlíme, že bychom p íští rok tyto
pr vody ud lali ve spolupráci s obcí, jako akci pro ve ejnost. Už te se t šíme a doufáme, že se
nám tyto tradice povede obnovit. V únoru naší MŠ postihly neštovice. Víc než polovina d tí odpadla,
proto jsme museli v mnoha naplánovaných akcí improvizovat a p esunout je na jiný termín. Ale
rozhodn o nic nep ijdeme. Již začátkem b ezna nep jde v T ebusicích elekt ina, a proto se vydáme
do divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. A již te se t šíme, až konečn sundáme ty zimní bundy a
začnou nám hezké jarní dny. Všem za MŠ DUHA p ejeme krásné jaro

T ebusický futsal
Futsalové týmy T ebusic mí í do posledních boj ve svých sout žích. A-tým stále bojuje
o medailové umíst ní v krajském p eboru, kde v současné chvíli je na 3. míst za rivalem
z Brandýska a p íbramskou VIVOU. B-tým aktuáln drží 6. místo v okresním p eboru.

Tabulka krajského p eboru

Tabulka okresního p eboru
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SPD jede do divadla- již po t icáté!
V ned li 22. b ezna zavítá náš spolek p átel divadla (SPD) do Divadla Radka Brzobohatého, kde
shlédne komedii Parfém v podez ení. Odjezd od kapličky bude v 15 hodin.
B eznová divadelní návšt va je pro SPD t icátým jubilejním p edstavením. První zájezd za kulturou
se konal v listopadu roku 2007. D kujeme paní Pavlíkové a paní Hergesselové za organizaci
výjezd a všem divadelním p íznivc m za bezmála 13-ti leté p sobení.

Pozvánka na MDŽ v Želenicích
V sobotu 7. b ezna od 14 hodin se koná na sále v hospod v Želenicích setkání žen u p íležitosti
MDŽ. Odpoledne u kávy nebo čaje a malého občerstvení Vám zp íjemní reprodukovaná hudba
všech žánr .
Doprava tam i zp t je zajišt na. Odjezd autobusu je ve 13.45 z návsi, odjezd zp t je v 17 hodin
ze Želenic
Prosíme o potvrzení účasti, abychom mohli zajistit občerstvení. Hlásit se m žete osobn nebo na
telefon 312 283 747 v ú edních hodinách na OÚ, nebo na obecní mail
obectrebusice@seznam.cz D kujeme za spolupráci.

Vynášení Morany
Společn s MŠ DUHA T ebusice po ádáme akci Vítání jara - Vynášení Morany. Tento jarní svátek
oslavíme dne 24. b ezna od 15 hodin pr vodem od MŠ DUHA naší obcí a zakončen bude hozením
Morany do požární nádrže. Pro všechny účastníky bude p ichystán teplý čaj a koláč.

Jarní výtvarná dílna

P ehled p ipravených akcí

Dne 4. dubna od 14 hodin se koná v zasedací
místnosti OÚ jarní výtvarná dílna - výroba
dekorace z proutí-pedigu.
Kurz je zdarma, kapacita je 20 míst.

7. 3.
24. 3.
4. 4.
30. 4.
2. 5.
23. 5.
Červenec
29. 8.

Prosíme o včasné nahlášení zájemc o účast do
31. b ezna.
Hlásit se m žete osobn na OÚ, mailem
obectrebusice@seznam.cz nebo na
tel.312 283 747.

MDŽ v Želenicích
Vynášení Morany
Velikonoční dílna
Čarod jnice
Vítání občánk
D tský Den
Letní zábava
Letní kino

Návšt va ZOO Praha pro občany
Obec T ebusice zakoupila i pro rok 2020 roční vstupenku do pražské zoologické zahrady, kterou
obec zdarma p jčuje občan m T ebusic. Máte tak op t možnost navštívit zdarma ZOO Praha a
tentokrát i s možností bezplatného parkování, které je nov součástí vstupenky
Podmínky pro zap jčení jsou:
Každá osoba m že využít vstupenku pouze 1x za rok.
Vstupenka m že být použita v jeden den až pro 4 osoby.
Všechny osoby uplat ující vstup do ZOO na tuto vstupenku musí mít trvalé bydlišt v obci
T ebusice.
Vstupenku je nutné rezervovat na obecním ú ad minimáln 3 pracovní dny p ed zap jčením a
vrátit dle dohody p i zap jčení.
Vstupenku nelze využít pro večerní a noční akce v ZOO Praha.

