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Jak bude otev eno na konci roku 2020
OÚ T ebusice:
23. 12. - zav eno
28. 12. - 8 – 11 hodin
30. 12. - zav eno

D

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
PO ST
PO ST

Obecní knihovna:
23.12. - zav eno
30.12. - zav eno

Ze zasedání zastupitelstva
ze dne 14. prosince 2020

Obchod se smíšeným zbožím:

Zastupitelstvo schválilo p edložené zprávy
kontrolního a finančního výboru.

23. 12. – 7 – 11 mimo ádn také 14-16
27. - 31. 12. – otev eno bez omezení, platí
standardní otevírací doba

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce
na rok 2021

Zdravotní st edisko Brandýsek:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet MŠ
DUHA na rok 2021.

(MUDr. Draho ovská):
29.-31.12. - zav eno

Ceny služeb v roce 2021
Z d vodu zdražení služeb od dodavatel
komunálního odpadu a vodného se zastupitelstvo
rozhodlo pro zvýšení cen t chto služeb na rok
2021 následovn :
Známky na komunální odpad:
Červená (každý týden)
Zelená (zima týdn , léto1x za 14 dní)
Žlutá (každých 14 dní)
Bílá známka (1x za m síc)
Jednorázová známka

2 620,- Kč
2 060,- Kč
1 430,- Kč
730,- Kč
75,- Kč

Cena vodného na rok 2021 byla stanovena na
60,- Kč/m3

Na základ výsledku výb rového ízení na
rekonstrukci OÚ schválilo zastupitelstvo
obce uzav ení smlouvy o dílo s firmou
KEMOstav, s.r.o. a pov ilo starostku
k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o
uplat ování územního plánu obce
T ebusice v uplynulém období 2015-2020 a
pokyny pro po ízení zm ny územního
plánu.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo na základ
zvýšení cen dodavatel služeb za svoz
komunálního odpadu a vodného zvýšit
ceny t chto služeb (více tabulka cen na
této stran článek „Ceny služeb v roce
2021“).
Zastupitelstvo obce na základ podklad
kontrolní komise schválilo zvýšení cen
pronajatých obecních pozemk z 0,50
Kč/m2 na 5,- Kč/m2.
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Rok 2020 slovem…

A už budeme rekapitulovat náš obecní rok 2020 jakkoliv, vždy ho p ebije jediná událost, která
se nám vlekla po celý rok a to celosv tov – Covid-19. Rádi bychom vám cht li pod kovat za
odpov dné a bezproblémové chování b hem nouzového stavu, kdy se nemusel v naší obci ešit
jediný p estupek.
D kujeme personálu MŠ DUHA za zajišt ní chodu školky.
D kujeme farm Chmel za darování dezinfekce pro občany a za zajišt ní nákupu v dob , kdy
se prakticky nedala sehnat.
D kujeme paní Vok rkové a rodin Mlejnkových za pomoc se zajišt ním roušek.
Ješt p ed covidovou situací jsme museli ešit hrozbu uzav ení obchodu v obci. Jsme velice rádi
a d kujeme vlastník m, že se nám poda ilo dohodnout pronájem prostor. Velice d kujeme paní
Kaššové za odvahu obchod provozovat, za obrovské osobní nasazení a za vynikající kvalitu
služeb. Fungující obchod p ímo v obci je, obzvlášt v této nelehké dob , k nezaplacení.
Po vy ízení všech administrativních náležitostí spojených s dotací došlo na počátku b ezna k
p edání kompostér občan m. Kompostéry byly zakoupeny z dotačního programu Fondu
životního prost edí a za finanční podpory OÚ T ebusice.
V jarním období byla opravena poslední část silnice do Holous.
Dále byla nov vybudována část chodníku nad MŠ DUHA u bytovek a obec je nyní bezpečn
spojena s polní cestou nad T ebusicemi. Vznikl tak vycházkový okruh do Holous o délce 1,5 km.
Chodník byl spolufinancován z dotací EU v rámci 17. výzvy MAS P emyslovské st ední Čechy
o.p.s. – IROP – Bezpečná doprava IV.
V polovin vycházkového okruhu byly instalovány nové lavičky a byla pro ezána i p šinka
vedoucí z „Opuče“ do Holous.
V prázdninovém období se d lala nová st echa ve školce. Projekt byl spolufinancován
St edočeským krajem - ze St edočeského Fondu obnovy venkova.
Nové st echy se dočkala i klubovna futsalového PK, která je využívána i jako zázemí pro akce
konané u vodní nádrže.
Byly vytvo eny návrhy na obecní symbol a vlajku, hlasování probíhá až o konce ledna.

Projekty p ipravené na rok 2021
Na kv ten 2021 je p ipravena rekonstrukce a odvlhčení obecního ú adu, který je již dlouho ve
špatném stavu. Na opravu OÚ byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Pokud se nám poda í získat dotace, cht li bychom opravit boční komunikaci „Na Hradčanech“ –
žádost o dotaci byla op t podána na Ministerstvo pro místní rozvoj. V p ípad získání dotace se
dočká opravy i „panelka“ ve svahu z Hradčan na silnici do Želenic. Žádost budeme podávat
v pr b hu ledna 2021 – na Ministerstvo životního prost edí z Operačního programu ŽP.
Zpracovává se p edprojektová studie k výstavb ČOV. V roce 2021 by m l být dokončen projekt
na komunitní centrum – kulturák u vodní nádrže. Zvažujeme také nákup technologie na čišt ní
vody v nádrži.
Po oprav volají také „záchodky“ ve školce. Aktuáln probíhá zpracování projektové
dokumentace. Vypsání vhodného dotačního titulu očekáváme v lednu.
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Kulturní akce v roce 2020
Navzdory Covidu se nám poda ilo v letošním roce uspo ádat n kolik akcí, na kterých jsme se
mohli alespo trochu odreagovat a společn pobýt. Letos jakoby i počasí bylo proti nám. Ale ani
nep íze počasí nám nedokázala zkazit „posunuté“ čarod jnice. Pr trž p i letní zábav prov ila
odolnost tanečník a nep íznivá p edpov nás donutila o týden posunout letní kino. D kujeme
nejen za to, že jste p išli a vytvo ili tak na akcích báječnou atmosféru, ale i za pomoc p i p íprav
akcí. Mrzí nás, že jsme n které tradiční akce nemohli uspo ádat: velikonoční a vánoční dílny,
D tský Den, Posezení s harmonikou, Mikulášskou nadílka. Snad se nám to poda í nap esrok.
7. 3. 2020 MDŽ t ebusických žen

20. 6. 2020 Čarod jnice stejn dorazily

18. 7. 2020 Letní zábava pod širým nebem

6. 9. 2020 Letní kino „na koupališti

9. 9. 2020 Opékání bu t – ukončení léta

19. 9. 2020 Vítání občánk
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T ebusičtí jubilanti v roce 2020

V roce 2020 své životní jubilea oslavili a my jim k tomu ješt jednou gratulujeme:

75 let
Josef Jamečný
František Fous
Josef Rývora
František Horák
V ra Gráslová
Helena Kratochvílová
Michael Hrdlička
Miloslava Luláková

70 let
Petr Šejc
Václav Smetana
Drahomíra Radová
S úctou vzpomínáme také na pana Radomila Lamera, který se dožil krásných 90 let.

Kulturní akce v roce 2021

Doufáme, že v roce 2021 budeme moci uspo ádat „klasické“ spektrum kulturních akcí pro
občany, na jaké jste byli v minulých letech zvyklí.
Oslavu MDŽ, čarod jnice, D tský Den, velikonoční a vánoční dílny, letní zábavu, mikulášskou
nadílku, letní kino, vítání občánk . Se všemi t mito akcemi počítáme, pokud nám to okolnosti
dovolí, protože jak jsme se tento rok naučili, nelze plánovat či upínat se na akce m síce
dop edu.
Rádi p idáme do akcí v p íštím roce novinky, pokud máte n jaký tip, prosím pište na mail
info@trebusice.cz

Všem občan m p ejeme klidné prožití vánočních svátk ,
hodn št stí, úsp ch a pevné zdraví v roce 2021.
Zastupitelstvo obce T ebusice

