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Otevření školky
Jak jsme slíbili, přicházíme s dalšími informacemi o průběhu akcí směřujících k otevření
školky. 19.6. byl ukončen příjem materiálů od uchazečů o pozici ředitele MŠ. Dne 25.6. se
konalo jednání konkursní komise složené ze zástupců zřizovatele (2 členové obecního
zastupitelstva), pracovníků Krajského úřadu, Školní inspekce a odborníka st. správy školství
(ředitelka MŠ Knovíz). Komise posuzovala, zda přihlášky uchazečů vyhovují zákonným
požadavkům na pozici. Na základě předložených materiálů komise rozhodla o uchazečích,
kteří jsou pozváni k osobnímu pohovoru na 13. 7. 2009. Souběžně s konkursním řízením
probíhá proces vyjádření Stavebního úřadu a Okresní hygienické stanice k obnovení provozu
školky.

Čistí se koupaliště…
Určitě si každý v minulých dnech všiml, že v našem sportovním areálu, kde se nachází bývalá
požární nádrž, se „něco“ děje. Vcelku nás potěšilo, že většině obyvatel tato skutečnost neušla
a velice se o ni zajímá, množí se dotazy a kritické připomínky o dalších nesmyslných
projektech – takže tímto pouze plníme to, co jsme dříve slíbili. Oddechovou zónu postupně
přemístíme ze středu obce právě do těchto prostor a základem bude právě bývalá požární
nádrž. Pokud někomu vyhovovala ta poměrně špinavá a zapáchající, hluboce se
omlouváme…
Vše je o penězích, a proto bude rekonstrukce probíhat postupně po etapách tak, aby nenarušila
možnost sportovního vyžití a klidných projížděk kočárků a jiných vozítek. Mělo by vzniknout
i místo k posezení, poklábosení. Projekt se připravuje spolu s odborníky a pokud někdo má
nějaký nápad určitě ho nevyhodíme – areál bude sloužit občanům Třebusic … ( přemístěné
ryby budou vráceny !!! )
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Úřední hodiny
Oznamujeme, že v týdnu od 6. – 10.7.2009 z důvodu dovolené nebudou dopolední úřední
hodiny. Dne 6.7.2009 bude zavřeno – svátek. Odpolední úřední hodiny 8.7.2009 zůstávají
beze změny, tj. 17 – 19 hodin.

Otevření kapličky 5. a 6. 7.2009
V období 5. a 6. července 2009 bude naše kaplička otevřena po oba dny od 8,00 hodin do
18,00 hodin.

Ukončení sběru železa k 31.7.2009
V souvislosti s připravovaným znovuotevřením MŠ bude k 31.7.2009 ukončen systém
sobotního sběru železa v areálu MŠ. Po projednání budeme včas informovat o novém
systému, který bude s největší pravděpodobností kopírovat systém velkokapacitního
kontejneru.

Výběr podzimního představení pro SPD…
Po úspěšném posledním „výletě za kulturou“, kterou obstaral muzikál Carmen se vedení SPD
musí dívat dopředu k podzimním měsícům, kde by mělo být vybráno další představení,

kterého by se náš spolek zúčastnil. V současné době se vedou jednání s divadlem Na
Vinohradech na představení „Jistě, pane ministře“, které je velmi populární a co se týká
návštěvnosti žádané. V případě neúspěchu objednání lístků na uvedené představení budou
oslovena další divadla s podzimním programem, který by byl pro nás nejpřijatelnější.

Výlet pro naše seniory
Po březnové kulturní akci pro naše seniory by kulturní komise OÚ Třebusice chtěla pro naše
starší občany uspořádat další akci, které by pro ně mohla být lákavá. Jedná se o zatím
nespecifikovaný celodenní výlet do Jižních Čech. Tímto chceme udělat mezi našimi seniory
průzkum, který teprve určí kam by se přesně mohlo jet a co je nejdůležitější, zda by se
zájemci naplnila kapacita objednaného autobusu. Vaše návrhy a nápady velmi rádi uvítáme,
stejně jako předběžnou přihlášku na uvedený výlet. Návrhy a přihlášky hlaste prosím
pí.Pavlíkové.

Fotografie naší obce
Chtěli bychom požádat naše občany, kteří jsou jak profesionálními, tak amatérskými
fotografy, aby nám pomohli při shromáždění fotografií naší obce a poté bychom i požádali
především starší obyvatele obce, zda nemají doma starší materiály o Třebusicích (fotky,
články apod.) a OÚ je mohli zapůjčit. Kulturní komise OÚ Třebusice by chtěla uspořádat
v ještě neurčeném termínu výstavu o naší obci, ale z větší části toto závisí na chuti Vás
obyvatel, kteří by mohli akci obohatit. V podobném duchu měla být vedená fotografická
soutěž v minulém roce, ale bohužel se do ní přihlásilo minimum účastníků, takže
z nashromážděných fotek, i když pěkných, se nedal udělat kompletní celek, který by stál za
vystavení. Své fotografie můžete posílat buď mailem na adresy obectrebusice@seznam.cz,
kubinp@ttc.cz nebo fotografie přímo dodat na OÚ v jeho úředních hodinách do rukou
p.Kubína.

PK Třebusice a sponzoři
Futsalový klub PK Třebusice skončil na konci března svoji sezónu, ale tím nezačalo pro jeho
funkcionáře volné období. Jelikož A-tým i B-tým hrají vyšší soutěže (divize a krajský přebor),
vyplývají z toho nezanedbatelné náklady na chod těchto mužstev. Tímto se obracíme na firmy
i drobné podnikatele, kteří by chtěli vstoupit jakoukoliv částkou do sponzorství v našem
klubu, budou mile vítáni. Můžeme všem zajistit solidní jednání a propagaci jejich firmy, ať už
se jedná na dresech, webových stránkách (www.pktrebusice.cz) či prezentaci jejich firmy při
domácích zápasech hraných ve slánské hale BIOS. Jakékoliv dotazy mohou potencionální
sponzoři klubu PK Třebusice směřovat na mob.telefony 606540022, 724600630, nebo na
mailovou adresu pktrebusice@centrum.cz.
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