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Znovuotevření knihovny
11.srpna byla po třech měsících znovuotevřena místní knihovna, nacházející se v prostorách
OÚ Třebusice. Otevřeno je v obvyklý čas každou středu od 16 – 18 hodin. Zveme všechny
náruživé i příležitostní čtenáře.

Výběr vody
Výběr vodného za 3.čtvrtletí se bude konat o víkendových dnech 18.-19.září. V Holousích se
bude vybírat 17.9. 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 28.8. 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 bude přistaven k místnímu OÚ o dva týdny později a to 11.9.
v čase od 9 – 12 hodin.

Úprava úředních hodin OÚ
Vzhledem k dovolené tajemnice OÚ Třebusice budou v období 23.-27.8. upraveny úřední
hodiny OÚ. V tomto období budou zachovány odpolední úřední hodiny v pondělí a ve středu
od 17 – 19 hodin. Děkujeme za pochopení.

Zdravotní středisko Brandýsek
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že MUDr. Drahoňovská má dovolenou od 23.8. 27.8. 2010. Zastupuje MUDr. Janoušková ve Pcherách. Tel 312 587 127.

SPD na Polskou krev…
19.září vyráží nás kulturní kroužek SPD(Spolek přátel divadla) na představení „Polská krev“,
které uvádí pražské Karlínského hudebního divadlo. Sraz účastníků je v 13:15 před kapličkou,
odjezd autobusem je naplánován na 13:30.

PK Třebusice triumfovaly u Klatov!!!
Futsalový tým Třebusic dal o sobě vědět za hranicemi kladenského okresu, když na přelomu
letních měsíců 31.7.-1.8. vyhrál turnaj v malé kopané ve Vrhavči nedaleko Klatov – Prolov
Cup.
Turnaje se zúčastnilo celkem 25 mužstev převážně z Plzeňska, nechyběly týmy z Karlovarska
a Berouna. Během turnaje celek PK nepoznal přemožitele a z 12 sehraných zápasů pouze
jeden remizoval 0:0, celým turnajem prošel s celkovým skórem 35:4!!!

Ve finálovém klání porazil po dramatickém průběhu jeden z plzeňských týmů, ve kterém
mj.nastoupili reprezentant ČR v sálovém fotbale a 2.nejlepší hráč v republice v tomto sportu
za rok 2009, či ligový hráč fotbalové Viktorie Plzeň. I ti však museli po výsledku 4:1 vzdát
hold umění třebusických hráčů.
Třebusický celek se prosadil také v individuálních anketách turnaje, když postupně si pro
ceny šli V.Zelenka jako nejlepší brankář turnaje, P.Kubín jako 2.nejlepší střelec turnaje,
R.Šerák - 2.nejlepší hráč turnaje.
Více o turnaji na webových stránkách týmu PK Třebusice www.pktrebusice.cz.
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