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Znovu otevřen obchod!!!
Od 1.února je pro naše občany otevřen opětovně obchod, který provozuje nový nájemnce, se
smíšeným zbožím v objektu „horní hospody“. Obchod nabízí široký sortiment potravin,
v kterém si vybere každý z nás. Provozní doba je zatím stanovená od pondělí do neděle od
7:00 – 17:00.

Poplatky za rok 2010
Žádáme ještě občany, že ten, kdo ještě nezaplatil dané místní poplatky za rok 2010, ať tak co
nejdříve učiní v nejkratší lhůtě při úředních hodinách OÚ Třebusice.

Cena vodného se zvyšuje
Vzhledem k úpravě ceny od dodavatele Veolia Kladno dojde i u nás tento rok ke zdražení
vodného, které bude činit na rok 2010 cenu 27,- Kč za odebraný m3.

Zrušení úředních dopoledních hodin na OÚ
Z důvodu dovolené naší tajemnice na OÚ jsou dopolední úřední hodiny zrušeny v termínu 8.12.2.2010. Občané tak budou mít ten daný týden k dispozici pouze odpolední úřední hodiny
v pondělí(8.2.) a ve středu(10.2.) od 17:00 – 19:00.

Ověřování listin také na našem OÚ
Na základě vyhlášky 484/2009 Sb, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 S., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřad Třebusice může od 1.1.2010 provádět legalizaci a vidimaci,tj. ověřovat podpisy a
listiny.

Kulturní akce v roce 2010
I na letošní rok si pro občany naší vesnice připravil OÚ Třebusice kulturní akce. Během roku
by neměl chybět určitě pořádaný Dětský den ve spolupráci s futsalovým oddílem PK
Třebusice, o měsíc dříve v květnu je v plánu vítání našich nových občánků, v podzimním
období bude nachystané plánované 4.Třebusické dýňování a rok ukončí v prosinci jako vždy
Mikuláš s čertem a andělem při rozsvícení vánočního stromu. Jako první akcí, o které jsme se
zatím ještě nezmínili, ale je předběžně připravovaná je posezení našich žen k MDŽ, plánující
se na 6.března. Více o akci, která je v prvopočátku se dozvíte v dalším vydání naší periodiky.

Výměna řidičských průkazů

Chtěli bychom oznámit všem vlastníkům řidičských průkazů, které jim byly vydány od
1.1.1994 – 31.12.2000, že jejich držitelé si je jsou povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2010.
Uplynutím stanové doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, takže držitel při výměně nic nezaplatí. ŘP
si můžete vyměnit na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo magistrátu města na území ČR. Při výměně je držitel povinen mít s sebou platný doklad
totožnosti (OP, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému
končí platnost. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 15-20 dní. Více informací najdete
na www.mdcr.cz.

SPD začalo rok 2010 kulturou v Karlíně
Letošní rok začalo naše divadelní sdružení aktivně hned v lednu, kdy navštívilo nestárnoucí
muzikál v Karlínském divadle Limonádový Joe. Představení sklidilo u diváků velký úspěch,
v tříleté historii SPD to byl druhý muzikál, který SPD navštívilo (první byla v tentýž divadle
Carmen). Další akcí, která nepřijde zadlouho pro naše kulturní sdružení bude návštěva
vrcholu českých divadel a to „zlatá kaplička“ tj.Národní Divadlo, kde naši účastníci shlédnou
představení „Naši furianti“. O dalších představeních, která se v dalším průběhu roku budou
moci navštívit, mohou členové SPD polemizovat už po březnovém divadelním představení.

Sběrný dvůr v Kamenném Mostě
Obec Kamenný Most zřídila Sběrný dvůr pro bezplatný odběr nefunkčního elektrozařízení
z domácností občanů. Obec Kamenný Most nabízí možnost předání vyřazených
elektrospotřebičů i pro občany obce Třebusice. Do sběrného dvora je možno předávat
televizory, ledničky, el. sporáky, automatické pračky a všechny drobné el. spotřebiče jako
např. el. žehličky, varné konvice, vařiče, mixéry, fény, vysavače apod.
Jedinou podmínkou je, aby spotřebič nebyl rozebrán a musí mít i přívodní el. kabel.
Zdůrazňujeme, že předání starého elektrospotřebiče je zdarma a předávající občan nic neplatí.
Každý občan v nejbližším okolí má nyní možnost zlikvidovat své vysloužilé elektrozařízení
legální cestou. Věříme, že využijete této nabídky.
Objekt sběrného dvora je umístěn za rybníkem a převzetí elektrozařízení je každou první
sobotu v měsíci od 9.00 hodin do 12.00 hodin po celý rok. Nejbližší termín možného předání
je 6.února 2010.

PK Třebusice zvou na své zápasy
Futsalový oddíl PK by chtěl touto cestou pozvat občany na svá domácí klání, které se konají
v hale BIOS Slaný. V současné době se naše týmy pohybují na obou stranách svých tabulek,
když A-tým drží skvělé 3.místo v divizi A. Bohužel rezerva zatím zaostává za očekáváním,
když se pohybuje na 10.místě tabulky Krajského přeboru. Zejména duel mezi 2.mužstvem
divize A(FC 83 Příbram) a naším týmem pohybující se na 3.místě bude v tento pátek velice
zajímavý.
Rozpis domácích zápasů našich mužstev:
16.kolo divize A: 5.2. 19:10 PK Třebusice – FC 83 Příbram
16.kolo KP: 7.2. 12:10 PK Třebusice B – AFC Kralupy n/Vlt.

18.kolo divize A: 19.2. 19:10 PK Třebusice – Česká Lípa
18.kolo KP: 21.2. 12:10 PK Třebusice B – SC Veltěž
20.kolo divize A: 5.3. 19:10 PK Třebusice – FC Brandýsek
20.kolo KP: 7.3. 12:10 PK Třebusice B – Atmos Bělá p.Bezdězem
21.kolo divize A: 12.3. 19:10 PK Třebusice – MCE Slaný
21.kolo KP: PK Třebusice B – Jiko Kralupy n/Vlt.

ZŠ Brandýsek slaví výročí
V tomto roce slaví brandýská škola 200 let od svého vzniku. S existencí brandýské
školy jsou spojena školní léta mnoha obyvatel Třebusic. Také dnes navštěvuje tuto školu řada
třebusických dětí. Oslava výročí se uskuteční ve dnech 18. a 19. března 2010. 18. března
proběhne školní akademie, kterou můžete vidět v restauraci Na Veverce. Do programu se pod
vedením svých učitelů zapojí žáci prvního a druhého stupně. Svojí troškou do mlýna přispějí i
děti mateřské školy, která je součástí právního subjek-tu.
Oslavy budou pokračovat také v pátek 19.března, kdy se uskuteční setkání současných a
bývalých učitelů. V hlavní budově školy („A“) si bude moci veřejnost prohlédnout výstavku
prací žáků. Oslavu za-končí divadelní představení Chudák manžel v provedení divadelního
spolku Julie Jurištové, které můžete i vy v restauraci Na Veverce navštívit.
K dvoustému výročí vydává škola také Almanach Základní školy a Mateřské školy
Brandýsek, ve kte-rém můžete najít různé fotografie a seznamy současných i bývalých žáků.
ZŠ a MŠ Brandýsek děkuje také OÚ Třebusice a všem, kteří s vydáním finančně pomohli.

Poznámka: Divadelní představení Chudák manžel; 19.3. v 19:30; vstupné 200kč; lístky
objednávat na čísle 312 283 460.
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