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Oznámeni onemocn ní Covid-19 v obci
Kontejnery
na velkoobjemový a
Drazí
spoluobčané,
nebezpečný
V
naší obci bylodpad
ke dni 3. 4. 2020 pozitivn
potvrzen
ípad onemocn
ní Covid – 19.
Kontejnery1nap nebezpečný
a velkoobjemový
Bu
tebudou
na sebe
opatrnív ned
a k ostatním
odpad
p istaveny
li 8. b ezna 2020
ohleduplní.
od 9 - 11 hodin p ed OÚ, v Holousích bude pouze
velkoobjemový
kontejner.
D
sledn dodržujte
vyhlášená opat ení
proti ší ení nákazy, které shrnujeme ve
vedlejším článku místo obvyklých zpráv ze
zastupitelstva.
Do naší prodejny potravin vstupujte
JEDNOTLIV .
Textilní roušky jsou pr b žn do obchodu
s potravinami dodávány.
Nabízíme pomoc s donáškou potravin,
obstarání lék , obstarání textilní roušky,
obstarání desinfekce na povrchy jak
senior m, tak t m, kte í se necítí dob e.
Pomoc žádejte na tel. číslech:
603 201 510 (D. Losová Doubnerová)
606 540 022 (P. Kubín).
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Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou
po dobu 20 sekund (p ípadn
používejte antibakteriální gely s
obsahem alkoholu)
Nedotýkejte se neumytýma rukama
obličeje
Na ve ejnosti se pohybujte se
zakrytými dýchacími otvory a ústyrouškou, šátkem, šálou.
Vyhýbejte se v tšímu množství lidí
Vyhýbejte se t m, kdo jsou zjevn
nemocní akutní respirační virózou
Snažte se udržovat vzdálenost
mezi lidmi cca 1,5 – 2 metry
Nepodávejte si s druhými ruku

Obecní ú ad bude od 6. 4. 2020 fungovat
p ednostn pouze bezkontaktn , tj.
emailem nebo telefonicky.
V pond lí a st edu od 17-19 pevná linka
312 283 747, mobil 603 201 510 Nonstop.

Posilujte imunitní systém kvalitní
stravou a dostatečným množstvím
vitamín (zvyšte konzumaci ovoce a
zeleniny p ípadn dodejte vitamín C,
D), za a te do svého programu
procházky v p írod (v místech, kde
není zvýšený počet lidí)

P eji si pro nemocného brzké uzdravení a
pro všechny pevné zdraví!
Neklesejte na mysli, zvládneme to, jen
musíme chtít a být tolerantní.

Doma často v trejte

Dita Losová Doubnerová - starostka

Dop ejte si dostatečnou dobu spánku
Dezinfikujte mobilní telefony a
klávesnice i myši u počítače
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AKTUÁLNĚ

STRANA

Dezinfekce do každé domácnosti
D kujeme farm Chmel za pomoc se získáním a dopravu dezinfekce pro osobní použití
AntiCOVID (Ethylalkohol, peroxid vodíky, glycerol medicinální, demineralizovaná voda).
Dezinfekci obdrží každá domácnost zdarma v množství 1 l.
Dezinfekce je objednaná, m la by dorazit dnes odpoledne a vydávat se začne zítra 9. 4. od
10.00-12.00 a od 17.00 – 19.00 p ed OÚ. Další dny po p edchozí tel. domluv (603 201 510).
Prosíme zájemce o dezinfekci, aby si s sebou p inesli vlastní PET lahev a dodržovali mezi sebou
rozestupy 2 m.

Prodejna potravin v obci a její opat ení proti Covid-19
Naše prodejna potravin má zm n nou otevírací dobu:
Pond lí až pátek
7 - 11 a 14 - 16 hodin
Sobota
8 - 10 hodin
Prosíme, vstupujte do prodejny JEDNOTLIV , pokud je n kdo v prodejn , počkejte venku, než
dokončí nákup. Pokud se necítíte dob e, požádejte o donášku potravin OÚ.
V prodejn jsou pro zákazníky k dispozici textilní roušky, dezinfekce na ruce, rukavice.
P ed vstupem do prodejny jsou pro zákazníky pro jejich ochranu k dispozici mikroténové sáčky
místo jednorázových rukavic.
V pátek 10. 4., v sobotu 11. 4. a v pond lí 13. 4. bude mít prodejna zav eno.

Vývoz popelnic ve státní svátek 10. 4. 2020 – Velký pátek
Svoz popelnic v pátek bude normáln bez ohledu na to, že je to státní svátek.

Jak nakládat s odpadem v dob koronavirové pandemie
P
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Zdravotní st edisko v Brandýsku – nouzový režim
MUDr. Draho ovská oznamuje občan m, že z d vodu na ízené karantény ordinuje pouze po
telefonu v dob od 8 - 12.00 hodin.
Odb ry krve jsou v současné dob pozastaveny.

Otevírací doba České pošty
Česká pošta od 19. b ezna 2020 do odvolání omezila otevírací doby po celém území ČR. Zrušil
se také provoz sobotních otevíracích hodin. Pobočka ČP na Brandýsku má v současné dob
otevírací hodiny: 8 – 13 hodin (pond lí, st eda, pátek), 11 – 16 hodin (úterý a čtvrtek)
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MŠ DUHA TŘEBUSICE ZŠ KOMPOSTÉRY

STRANA

Zprávičky z naší školičky
Začátkem b ezna stihla MŠ DUHA navštívit pražského divadlo Spejbla a Hurvínka. Od 16. 3. je
školka uzav ena.
V íme, že se epidemiologická situace bude vyvíjet p ízniv a d ti se dočkají otev ení bran MŠ
DUHA již brzy.

Zápis do MŠ DUHA T ebusice
Zápis prob hne od 2. kv tna do 16. kv tna. 2020 bez p ítomnosti d tí a zákonných zástupc .
Žádost o p ijetí k p edškolnímu vzd lávání je možné doručit v písemné nebo elektronické podob :
1. do datové schránky školy – ID: 7bskcq9
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý email):
zapismsduhatrebusice@seznam.cz
3. poštou na adresu MŠ DUHA T ebusice, T ebusice 118, 273 41 T ebusice
4. osobní p edání v budov MŠ - nezbytná p edchozí domluva na tel. 607 659 418, aby se
zabránilo st etnutí více lidí.
V současné situaci nenavšt vujte osobn praktického léka e kv li potvrzení. Spln ní očkování
dít te doložíte čestným prohlášením a kopií očkovacího pr kazu dít te.
Pro doložení rodného listu stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým zp sobem.
Kompletní text podmínek zápisu je uve ejn n na ú ední desce a stránkách školky. P ihlášku
a čestné prohlášení o ádném očkování dít te je možné stáhnout na www.trebusice.cz/ms.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Brandýsek
Zápis prob hne ve dnech 14. a 24. dubna 2020 distanční formou – bez návšt vy dít te a jeho
zákonných zástupc ve škole. Pot ebné formulá e naleznete na www.skolabrandysek.cz.
Pro rodiče, kte í nemají p ístup k počítači nebo možnost vytišt ní budou pot ebné formulá e
p ipravené u vstupu do budovy A.
Vypln né žádosti doručí žadatel: do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem na
adresu reditelna@skolabrandysek.cz, poštou na adresu školy, v zalepené obálce podepsanou
žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je voln p ístupná vpravo vedle hlavního vchodu do
budovy A školy.

Domácí kompostéry – odklad dalšího výdeje kompostér
Jak už jsme avizovali v minulém čísle občasníku, začaly se na začátku b ezna vydávat domácí
kompostéry po ízené z dotace OPŽP v rámci 103. Výzvy CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008483.
V první vln výdeje kompostér se dočkali majitelé nádob o objemu 700 l a 2000 l. Do dalšího kola
vydávání kompostér bohužel zasáhl nouzový stav v ČR a následn zakázaný volný pohyb a
shromaž ování osob. Proto prosím, bu te trp liví, své kompostéry dostanete ihned, jak to bude
možné. Stejn tak budou podruhé osloveni vlastníci kompostér 700 l a 2000 l, kte í si v 1. kole
vydávání své nádoby nevyzvedli.
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AKCE A TŘEBUSICKÝ FUTSAL

STRANA

MDŽ v Želenicích
V sobotu 7. b ezna od 14 hodin se konala na sále v hospod v Želenicích oslava t ebusických
žen u p íležitosti MDŽ. Jak celá akce probíhala, se m žete podívat v p iložených fotografiích či
na webových stránkách obce www.trebusice.cz. Ostatní plánované akce na m síce b ezen a
duben byly již zrušeny. Uvidíme, zda bude možné uspo ádat kv tnové akce – Vítání občánk
a D tský den.

T ebusický futsal
Futsalové týmy T ebusic ješt p ed koronavirovou pandemií dokázaly dokončit kompletní sezonu
v krajském p eboru 2019/20, kde A-tým obsadil konečnou, 3. bronzovou p íčku. B-týmu po šesti
odehraných turnajích v okresním p eboru pat í 5. p íčka, nad dohrání této sout že visí otazník, tak
jako nad ostatními v této dob .

Tabulka krajského p eboru

Tabulka okresního p eboru
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