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MÍSTO: SPORTOVNÍ AREÁL TřEBUSICE
Pro děti
eká plno atrakcí a zábavných her:
d ti čeká
Disciplíny na kolech, na skákacích botách, pro větší
v tší kluky
paintball – střílení
st ílení na terče
ter e
Nebudou chybět
ené atrakce házení na ducha,
chyb t ani osvěd
osv dčené
lovení rybiček,
rybi ek, vyzkoušet si dět
d ti mohou petang, střílení
st ílení na
hokejovou branku a další hry, při
p i kterých budou vládnout
pohoda a zábava
Během dne možné překvapení pro děti!!!
Po celé odpoledne je zajištěno
zajišt no bohaté občerstvení:
ob erstvení:
stánek s cukrovou vatou, popcornem, tureckým medem,
perníkem a jinými
jinými laskominami, pro děti
d ti je
připraveno
ipraveno osvě
dosp láky pivečko
pive ko
osv žení limo, pro dospěláky
Akce je pod záštitou OÚ Třebusice a pořádá ji místní futsalový
tým PK
Sponzory Dětského Dne jsou:
Sportkohout – Jiří Myslivec, Nowaco, Pekárna Cvrččovice,
Hostinec U Janouška

V termínu 28.-29.května 2010 se konají volby do Parlamentu ČR.
Volební místnosti na místním OÚ budou otevřeny v pátek 28.5.2010 od
14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 29.5.2010 od 8.00 do 14.00 hod. Volební
lístky pro volby budou voličům rozneseny s dostatečným předstihem.

Očkování psů
Ve čtvrtek 20.května od 15-16 hodin bude před OÚ probíhat očkování
psů MVDr.Uldrychem. V Holousích bude očkování probíhat od 16.00 do
16.15. Cena za jeden výkon činí Kč 90,-. Očkovací průkaz svého
čtyřnohého miláčka vezměte s sebou.

Vítání občánků
V sobotu 8.května se konalo na místním OÚ vítání občánků.
Profesionální fotografie z této akce budou v nejbližších dnech dodány
zúčastněným. K dispozici bude také CD se všemi fotografiemi sobotního
odpoledne. Kdo nebude k zastižení v době roznášky, může si CD
vyzvednout společně s fotografiemi v úředních hodinách na OÚ.

Zajištěny lístky na Polskou krev…
OÚ Třebusice se podařilo zajistit pro třebusický SPD(Spolek přátel
divadla) lístky na zářijové představení v Hudebním divadle Karlín
„Polská krev“. Divadelní představení je objednáno na nedělní odpoledne
19.září od 15 hodin.

