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Volby do zastupitelstva 2010
Volby do zastupitelstva obce Třebusice se uskuteční v pátek dne 15. října 2010 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem
konání voleb je volební místnost - zasedací síň obecního úřadu Třebusice. Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Volební lístky byly občanům rozdány s dostatečným předstihem v pondělí 11.10.2010.

Čističky
V posledních letech diskutované téma ČOV doznalo dalších nových skutečností. Po několika
žalobách a trestních oznámeních, kdy orgány policie a státní zastupitelství zjistily, že je vše
v pořádku ( obrázek nechť si udělá každý sám, obcí jako je naše, které spolupracovaly
s firmou Olympex, je v České republice více jak 60 ).
To znamená, že na základě těchto skutečností a rozhodnutí Okresního soudu v Kladně nejsou
ČOV majetkem obce a proto nemůže obec hradit jakékoliv opravy těchto zařízení.

Nové knihy v naší knihovně
Oznamujeme všem stávajícím i budoucím čtenářům, že do naší knihovny právě dorazila nová
zásilka čerstvých knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně z tzv. „výměnného
fondu“. V knihovně bude k dispozici 105 nových knih, a to jak beletrie, detektivní i
dobrodružné romány. K zapůjčení je také nepřeberné množství časopisů různých žánrů.
Výstavka prací dětí z MŠ DUHA je stále k vidění. Srdečně zveme velké i malé čtenáře.

Webové stránky MŠ DUHA Třebusice
Po ročním znovuzrození MŠ ve Třebusicích vznikly nové oficiální webové stránky tohoto
subjektu. Na internetové adrese www.msduhatrebusice.webnode.cz si můžete prohlédnout
aktuální dění z třebusické školky, nechybí fotogalerie z vybraných výletů a další zajímavosti.

SPD na Woody Allena
Pro náš kulturní spolek přátel divadla(SPD) se podařilo zajistit vstupenky do divadla Bez
zábradlí na představení "2x Woody Allen", které se koná v sobotu 13.11.2010 od 19,00 hodin.
Sraz na odjezd do divadla bude v 17,00 hodin jako obvykle před kapličkou na návsi.
Ve hře 2 x Woody Allen hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Dana Morávková, Jana
Švandová, Kateřina Janečková, Zdeněk Žák a Petr Pospíchal.

Otevřená kaplička
Chtěli bychom oznámit, že o státním svátku 28.října bude k dispozici, jak už to bývá zvykem,
otevřená kaplička na naší návsi k rozsvícení svíček našim občanům. Doba otevření kapličky
bude od 8 – 18 hodin.

Kontejnery na papír
Upozorňujeme občany, že do modrých kontejnerů na starý papír nepatří tetrapakové obaly od
nápojů (krabice od mléka, džusů atd). Tyto obaly patří do komunálního tzn. obyčejného
odpadu.

PK Třebusice zahájili úspěšně sezonu
Vydařeným krokem vstoupily oba třebusické týmy PK do svých futsalových soutěží.
V pátečním večeru 8.října začal A-tým ve slánské hale BIOS 1.kolem divizi A, kde hostil
Slavii TU Liberec a už od úvodu si vytvořil tlak, který brzy korunoval prvními brankami,
postupně skóre narůstalo, až se zastavilo na konečných 9:3. V krajském přeboru začala
1.kolem své učinkování také naše rezerva, která přivítala v nedělním poledni 10.října také ve
slánské hale B-tým Olympiku Mělník, i tam mělo utkání jednoznačný průběh, ve kterém tým
třebusických futsalistů vyhrál vysoko 8:4.
Další zápas čeká naše týmy o následujícím víkendu, kdy se opět představí v domácím
prostředí slánské haly BIOS, kde budou pořádat dvojzápas svých utkání, viz níže uvedený čas
a datum. Určitě nejzajímavějším zápasem října bude tradiční derby mezi Třebusicemi a
Brandýskem hrané 29.řína od 19:05 ve Slaném

Nejbližší futsalový program PK Třebusice:
A-tým, divize A:
2.kolo, 17.10.2010, 18:00: PK Třebusice – BB Děčín
3.kolo, 23.10.2010, 18:00: D.Česká Lípa – PK Třebusice
4.kolo, 29.10.2010, 19:05: PK Třebusice – FC Brandýsek
B-tým, Krajský přebor:
2.kolo, 17.10.2010, 19:30: PK Třebusice B – HRASL Slaný
3.kolo, 22.10.2010, 21:00: Tenisáci Benešov – PK Třebusice B
4.kolo, 31.10.2010, 17:45: PK Třebusice B – Atlantic Rakovník
Na začátku nové futsalové sezony by touto cestou chtělo vedení PK poděkovat všem svým
sponzorům(OÚ Třebusice, Pekárna Cvrčovice, Sportkohout – Jiří Myslivec, TTC
Telekomunikace a Martin Šafr Elektroinstalace), kteří vkládají finanční prostředky do
třebusického mužstva, protože bez nich by nemohlo určitě fungovat na tak vysoké úrovni
soutěží jaké dnes obě mužstva hrají. Pokud by někdo další měl zájem vstoupit do sponzorství
místního futsalového celku má možnost se spojit s vedením mužstva na telefonu 724600630,
606540022 či mailem pktrebusice@centrum.cz, nabízíme korektní jednání, propagaci firmy
na dresech mužstva a dalším oblečení, na kulturních akcích pořádaných PK(Den Dětí atd.)
Více o třebusickém futsale se dočtete na www.pktrebusice.cz.

Zveme na 4.třebusické dýňování, které
se bude konat v areálu MŠ DUHA dne
29.října od 16 hodin
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