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Spalování odpadu
S nastupujícím letním počasím se v naší obci množí stížnosti na spalování odpadu některými
nezodpovědnými občany. V souvislosti s tím upozorňujeme na informace zastupitelstva obce
č. 1/2007 o spalování odpadů na území obce Třebusice a na možnost uložení pokuty až do
výše 500,- až 150 000,-Kč.

Výběr vody
Výběr vodného za 2.čtvrtletí se bude konat o víkendových dnech 19.-20.června. V Holousích
se bude vybírat 18.6. v odpoledních hodinách. Kdo nebude zastižen doma při vybírání
vodného, musí přijít nahlásit stav vodoměru a zaplatit vodné na OÚ v úředních hodinách.
Připomínáme, že cena vodného je 27,- Kč/m3.

Kontejner na rozměrný odpad
V sobotu 26.6. 2010 od 8,00 hodin bude před OÚ kontejner na rozměrný odpad z domácností.
V Holousích ve stejnou dobu bude pro občany k dispozici také jeden kontejner.
Kontejner na nebezpečný odpad se plánuje umístit pro občany po letních prázdninách,
předběžně k datu 11.září.

Otevřená kaplička
Vzhledem ke „svátkům“, které nás čekají na začátku července 5.-6.7. bude po oba dva dny
k dispozici otevřená kaplička na rozsvícení svíček, a to 8-18 hodin.

Rok v MŠ DUHA…
Když probíhal v srpnovém termínu roku 2009 zápis do znovuotevřené MŠ v naší obci, panovalo mezi
rodiči přihlášených dětí mnoho očekávání a přiznejme si i určitých obav, jak „rozjezd“ takového
subjektu bude fungovat. Už u zmiňovaného zápisu se potvrdil jeden fakt, že zájem rodičů o docházku
jejich dítek do naší MŠ bude velký. Vzhledem k maximálnímu počtu 24 míst, které jsme mohli
naplnit, byla tato kvóta po zápisu rychle naplněna.
1.zářím 2009 nastal pro „znovuobrozenou“ MŠ školní rok 2009/10, do kterého zejména nastoupily
děti tříleté a čtyřleté, děti předškolního věku byly příhlášeny pouze dvě. Díky tomuto věkovému
složení většina postupuje i do dalšího školkového ročníku, neproběhl zápis na tento rok.
Znovuotevření školky neznamenalo pouze zmodernizování prostor budovy, ale také vytvoření
pracovního kolektivu zaměstnanců. V průběhu školního roku se podařilo vybavit školku novými
venkovními prolézačkami, skluzavkou, potřebnou didaktickou technikou. Byla snaha o zavedení
výuky anglického jazyka, která však z důvodu ceny kurzu zájemce odradila.
Po celých deset měsíců podnikala MŠ výlety za poznáním. První zajímavou akcí byla návštěva
požární stanice v Kladně, kde si děti mohly prohlédnout protipožární techniku a vyslechnout
přednášku přiměřenou jejich věku.

Mezi další podzimní zážitky patřilo bublinkování, vytváření podzimáčků, pouštění dráčka, prosincová
návštěva čerta s Mikulášem a o týden později zakončila kalendářní rok 2010 první vánoční besídka
plná básniček, říkadel a písniček s adventní tématikou.
Mezi akce v roce 2010 pořádané pro MŠ byl Den rytířů a princezen, bylo navštíveno divadelní
představení pohádky „Obušku z pytle ven“ v Brandýsku, kde si navíc děti prohlédly místní školu a
vyzkoušely tamní hřiště.
V průběhu jara se ještě podařilo uspořádat Dětský den, který se slavil v nejrozmanitějších maskách,
v červnovém období poté proběhla besídka pro rodiče, kde děti ukázaly veškeré dovednosti, co se za
uplynulý rok naučily, také předvedly dramatický pokus o ztvárnění Šípkové Růženky.
Na první opravdu velký výlet děti vyrazily na Český statek do Obce Hořátev(cca 70 km), kde viděly
hodně hospodářských zvířat, ale i některé exotické jako např. lamy krotké a medvídky mýválky. Děti
měly také možnost se povozit na konících, celý výlet orámovalo nádherné počasí.
Poslední školkový den proběhne 30.června, kde se děti rozloučí s předškolačkou Lucinkou. Ostatní
program je zatím pro děti překvapením.
Přes prázdniny nebude naše MŠ v provozu, jelikož zájem projevilo jen málo rodičů, protože většinou
mají svůj rodinný program.
Shrnuto a podtrženo, mnoho práce odvedli všichni pracovníci MŠ DUHA a tím jim za to patří dík, ale
také hodně práce na ně v dalším nadcházejícím ročníku
čeká. Přejeme všem ať se vše podaří!!!

Výsledky voleb do parlamentu ČR 2010
28.-29.května 2010 se konali v naší obci jako po celé ČR volby do parlamentu ČR. Zde
přinášíme volební výsledky, jak dopadly ve Třebusicích:
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

401

252

Volební Odevzdané Platné % platných
účast v % obálky
hlasy
hlasů

62,84

Strana
číslo

název

252

252

100,00

Platné

hlasy

celkem

v%

1

OBČANÉ.CZ

0

0,00

2

Liberálové.CZ

0

0,00

4

Věci veřejné

40

15,87

5

Konzervativní strana

0

0,00

6

Komunistická str.Čech a Moravy

56

22,22

7

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,39

9

Česká str.sociálně demokrat.

49

19,44

11

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0,00

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

17

6,74

14

STOP

1

0,39

15

TOP 09

27

10,71

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

1,19

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

19

Česká str.národ.socialistická

0

0,00

20

Strana zelených

1

0,39

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

4

1,58

23

Česká pirátská strana

2

0,79

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

7

2,77

25

Strana svobodných občanů

2

0,79

26

Občanská demokratická strana

42

16,66

Neodvezené popelnice
Stává se častým problémem na našem OÚ, že k nám přichází stížnosti o neodvezených
popelnicích v pátečních termínech. Vzhledem k tomu, že my jako obec s tím neuděláme více
než to, že kontaktujeme MPS Kladno a hlásíme tyto nedostatky, uveřejňujeme proto pro naše
občany čísla, na která mohou ihned po zjištění nedostatku volat a tím svoji situaci vyřeší dříve
než když přijdou k nám na OÚ. Pokud tuto situaci zjistí ještě v ranních pátečních hodinách,
popeláři se ještě mohou vrátit „na místo činu“ a vše napravit... V případě problémů jsou Vám
k dispozici dvě tel.čísla na MPS Kladno: 312240341, 312671176.

Knihovna
Z důvodu nemoci paní Jarmily Sybolové oznámujeme, že knihovna sídlící na OÚ Třebusice
bude po celý červen zavřena. Zastupitelstvo obce i třebusičtí občané by jí rádi poděkovali za
dlouholeté obětavé vedení naší knihovny. Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na
místo knihovnice/knihovníka. Žádáme zájemce o tuto práci, aby se přihlásili do 30.6.2010 na
OÚ.

Baráčníci
Oznamujeme, že 7.července bude probíhat v prostorách místní knihovny na OÚ Třebusice
výběr „baráčnicích“ poplatků a to od 16 hodin.

Jízda historických vozidel
26.6.2010 od 8 - 17 hodin bude "Jízda historických vozidel", kterou pořádá Orion klub
historická vozidla Slaný. Jízda se bude konat na silnici Knovíz-Olšany-Brandýsek

Přejeme všem občanům Třebusic krásné
letní dny plné zážitků, krásné dovolené
a všem dětem hezké letní prázdniny!!!
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