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Obchod se smíšeným zbožím opět otevírá
Velkým problémem a tématem k diskuzi se v posledních dvou měsících stalo uzavření
místního obchodu se smíšeným zbožím, který v naší obci vždy fungoval a byl pro všechny
občany, hlavně pro ty starší, prospěšným. Proto s radostí oznamujeme, že na stejném místě
jako byl obchod se smíšeným zbožím naposledy bude od středy 21.května obchod znovu
otevřen. Otevírací doba bude po 7 dní v týdnu od pondělí do neděle od 7:00-18:00. Nový
majitel koloniálu se bude těšit na vaši návštěvu.

Kontejnery na plasty a sklo změní prostory
Jak už si mohli občané v současnosti při procházce, projetí, či navštívení Obecního Úřadu
všimnout, v blízkosti právě OÚ vznikl nový prostor pro kontejnery na plast, papír a sklo.
V současnosti sídlí tyto kontejnery v prostorách bývalé mateřské školy, důvod tohoto
umístění byl v minulých občasnících velice do detailů popsán (přemísťování kontejnerů po
obci neznámými pachateli). Doba otevření do areálu „školky“ byla omezena na tři dny
v týdnu, což dělalo občanům značné problémy a tak se přešlo k tomuto řešení a stavbě, ve
které by měly být kontejnery zabezpečeny proti přemísťování. Přemístění kontejnerů by se
mělo uskutečnit první červnový týden.

Výběr vodného za 2.čtvrtletí
Obecní Úřad oznamuje, že výběr vodného za 2.čtvrtletí je stanoven na 13.-15.června. Kdo by
v těchto datumech nebyl zastižen ve své nemovitosti a nebylo mu vodné naúčtováno, prosíme,
aby ve svém zájmu v úředních hodinách navštívil OÚ(po a st 17:00-19:00) a stav svého
vodoměru nahlásil.

Další výjezd SPD plánován na podzimní měsíce
Vzhledem k tomu, že budou v letních měsících přicházet divadelní prázdniny, je další výjezd
SPD(Sdružení přátel divadla) plánován na září nebo říjen. A právě díky divadelním
prázdninám bude poptávka v podzimních měsících po představeních daleko větší než byla
v jarních měsících, proto už v nynější době sondujeme představení, která by se v podzimních
měsících navštívila. Předběžně je vybráno Divadlo Na Vinohradech, o kterém členové SPD
diskutovali na minulém divadelním zájezdě. Samozřejmě se budou sondovat i jiná divadla a
představení, která by se vám zřejmě mohla líbit a poté by byla uskutečněna schůzka, kde by
se divadelní hra přímo vybrala a objednala.

Vítání občánků se vydařilo
6.května v sobotním odpoledni proběhlo na místním OÚ vítání našich nejmladších, kteří nově
vstoupili mezi obyvatele Třebusic. Kulturní tradice, která byla znovuzrozena minulý rok, se
zúčastnilo 6 nových občánků z naší obce(Jakub Šultys, Lucie Pannová, Jan Tobola, Jiří
Frolík, Sofie a Filip Lupovi), kteří se svými rodiči dostali upomínkové knížky. V současné

době jsou fotografie z akce zpracovávány a na začátku června by měli být předány společně
s CD rodičům dětí.

Kontejnery na nebezpečný a rozměrný odpad
V průběhu následujícího měsíce budou našim občanům k dispozici oba kontejnery, a to jak na
nebezpečný odpad, tak vysokokapacitní kontejner. Jako časově nejbližší kontejner, který bude
u místního OÚ přistaven, bude kontejner na nebezpečný odpad a to 1.6. od 9:00-12:00.
Připomínáme, že mezi nebezpečný odpad patří např.staré elektrické spotřebiče, baterie,
pneumatiky, chemikálie atd. O tři týdny později 21.června bude opět před třebusickým OÚ k
dispozici vysokokapacitní kontejner kam naopak výše uvedené věci nepatří, a to v čase od
9:00-12:00.

Očkování psů
Ve čtvrtek 22.května od 15:00 bude před místním OÚ a od 16:15 v Holousích probíhat
očkování psů za účasti MUDr.Uldrycha. Cena za očkování je 80,-, očkovací průkaz vašeho
čtyřnohého miláčka, prosíme, s sebou.

Vyfoťte si Třebusice!!!
S přicházejícími stále více slunnými dny jsme připravili jak pro fotografické nadšence, tak i
pro fotografy amatéry, soutěž, která se bude točit kolem nejlepších snímků naší obce. Účast
v soutěži je vcelku jednoduchá, vyfoťte jakoukoliv část či místo v obci, můžete i krajinu u
obce, a pošlete nám ji mailem na obectrebusice@seznam.cz nebo kubinp@ttc.cz , či přineste
fotografii na OÚ, kde všechna zúčastněná fota v soutěži budeme postupně shromaždovat a
průběžně ukazovat na obecních internetových stránkách (www.trebusice.cz). Každý
zúčastněný může jít do soutěže až se třemi fotografiemi. Nejlepší fotografie budou odměněny.
Věříme, že se do soutěže zapojí co nejvíce jednotlivců a konkurence a krása fotek bude co
největší.

Mužstvo PK Třebusice „děkuje“
Tým místních futsalistů „děkuje neznámému“ P.H. za poškození dveří u kabin našeho klubu
ve sportovním areálu „na koupališti“. Vše se stalo v neděli 27.dubna, den po třebusickém
kuličkování, kdy v odpoledních hodinách byla naše kabina otevřená po evidentním vykopnutí
dveří. Jediné, co jsme shledali jako ztracené, byly dva míče, které byli zcela nově zakoupeny
na prosincový vánoční turnaj(naštěstí se v nadcházejících týdnech našli v areálu koupaliště).
Pokud nejmenovaný výtržník si chtěl prohlédnout naše kabiny v nedělním odpoledni, mohl
nás třeba i požádat a my bychom mu vyhověli, ale příště prosíme nevykopávat a hlavně
nekrást!!! Jak už to bývá, tak na malé vesnici se toho moc neutají… Jsme zvědavi, jestli se
nám viník pokusí podívat do očí a přiznat se ke svému činu, popřípadně se i omluvit. Ale to
chceme asi moc…

PK Třebusice a sponzoři
Už v minulém čísle našeho občasníku přicházel náš futsalový oddíl s výzvou pro místní
podnikatele, či firmy, zda by finančně nepodporovali místní tým PK Třebusice. V současnosti
už jednáme s jedním místním podnikatelem, který vyslyšel tuto výzvu a jsme na dobré cestě

spolupráce s ním. Tímto ale nezavíráme prostor pro další potencionální sponzory našeho
klubu, kteří by se chtěli finančně či materiálově(koupě dresů, či dalších sportovních pomůcek
spojených s chodem klubu) přispět našemu klubu. V případě zájmu volejte na tel.606540022,
724600630 nebo piště na mail pktrebusice@centrum.cz.

Dětský Den, který se za poslední roky v naší obci stal tradicí, nabídne
dětem „tradiční menu“ v podobě mnoha soutěží, které mohou děti znát
už z minulých let. Nebude chybět střílení míčkem na populárního ducha,
skákání s nafukovacími míči, lov umělých rybiček, šipky, ale i nové
soutěže, které zatím nebudeme prozrazovat. Nebudou také chybět
štafetové soutěže, či bohatá tombola. Konec sobotního odpoledne
obstará již tradiční hromadná soutěž se židlemi, po které následuje
opékání buřtů.
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