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Byty, byty, byty …
Na začátku září bylo skončeno přijímání žádostí o nájemné ve dvou obecních bytech, které se
v současné době rekonstruují v nemovitosti bývalé Mateřské školy. V nejbližší době zasedne
pověřená komise OÚ, která podle kritérií schválených zastupitelstvem vybere dva žadatele,
kterým budou byty poskytnuty k pronájmu.
Poměrně velký zájem (oficiálně 8 žádostí) podpořil správnost záměru obce realizovat
v lokalitě „koupaliště“ výstavbu bytového či polyfunkčního domu. Proto předpokládáme
v brzké době svolání zájemců a projednání záměru s cílem zvolit nejoptimálnější způsob
financování, které bude klíčovým prvkem. Proto vyzýváme případné další zájemce, aby svůj
zájem projevili zasláním kontaktu na emailovou adresu obce, popř. písemnou formou do
schránky OÚ nebo přímo v úředních hodinách doručením na obecní úřad. Předpokládaný
termín schůzky je přelom října a listopadu.

Kontejner na nebezpečný odpad v listopadu
Po uplynulém víkendu, kdy byl k místnímu OÚ přistaven kontejner na rozměrný odpad
dostávalo zastupitelstvo dotazy ohledně také kontejneru na odpad nebezpečný. Vězte, že i
tento kontejner bude v blízké době do naší vesnice přistaven, přibližný termín umístění je
reálný v měsíci listopadu po dohodě s MPS v Kladně.

Výběr vodného za 3.čtvrtletí
Chceme upozornit ty, kteří nebyli o víkendových dnech 13.-14.září k zastižení při vybírání
vodného, že mohou učinit své nahlášení stavu vodoměru v úředních hodinách na OÚ.

SPD jede do divadla
Po dlouhém vybírání divadelního představení se místní SPD(Spolek Přátel Divadla)
vypraví 11.října do pražského divadla Radka Brzobohatého, kde shlédne představení
Barmanky. Představení začíná od 15 hodin, přesný čas odjezdu bude ještě všem
účastníkům předem oznámen. Po tomto představení se opět mohou nastartovat debaty,
kam příště tento spolek vyrazí. Jen pro upřesnění, pokud by SPD chtělo vyrazit do více
známých a navštěvovanějších divadel, musí se na tom členové sdružení daleko dříve
domluvit, jelikož tyto divadla mají vyprodaná představení na několik měsíců dopředu,
proto také nevyšlo objednání vstupenek např. do divadla Na Vinohradech. Proto by bylo
nejlepší pro zúčastněné, aby se na určitém divadle, které by chtěli v budoucnu navštívit,
dohodli už po tomto představení a vedení sdružení bude ihned na další plánu návštěvy
pracovat.(snažili jsme se o známější divadla i na podzimní termín, ale bohužel z důvodu
letních prázdnin se vše zkomplikovalo).

Fotografie Třebusic k vyzvednutí
Stále ještě jsou k dispozici letecké fotografie Třebusic (fotografie z pohledu od Slatiny).
Pokud tam má někdo zájem, může si ji koupit v úředních hodinách místního OÚ za cenu 200,/kus.

Fotografická soutěž skončila „fiaskem“
Nečekaným zklamáním skončila fotografická soutěž o nejlepší či nejoriginálnější fotku naší
obce. Soutěže, která probíhala od jarních měsíců, se zúčastnili pouze 3 jedinci, kteří budou
OÚ odměněni věcnými dary. Plány se soutěží a jejími fotkami byli velkolepé. Plánovala se
předběžně podzimní výstava, jak fotek soutěžních, tak fotek historických obce. Výstava by to
určitě byla zajímavá, ale bohužel z nedostatku zájmu fotografických materiálů ze soutěže by
nesplňovala jeden z účelů, za kterým měla sloužit. Dále se plánovalo, že nejlepší snímky by
byly zpracovány do leporela, které by se k příležitosti výstavy udělalo. Předpokládán byl také
vznik nových pohlednic, které jako jediné budou pravděpodobně v nejbližší době udělány.
Snad příští rok, pokud by se soutěž zkusila ještě jednou vyhlásit, najde více svých příznivců…

Školský obvod
Zastupitelstvo obce přijalo po nezbytných procedurách jedno nové opatření. Společně s obcí
Brandýsek uzavřelo smlouvu o vytvoření školského obvodu s využitím základní školy
v Brandýsku pro děti školou povinné ze Třebusic. Tento krok je nezbytný z titulu povinnosti
obce zajistit školní docházku v případě, kdy obec nedisponuje základní školou.
Samozřejmě nemůžeme ani nechceme bránit někomu absolovovat školní docházku v jiné obci
– v těchto případech bude obec hradit náklady na žáka pouze do výše nákladů hrazených OÚ
v Brandýsku. Rozdíl bude v režii rodičů. V nejbližších dnech bude vyvěšena na úřední desce
příslušná obecně závazná vyhláška.

PK Třebusice se připravuje na sezonu
S příchodem podzimních měsíců začne nová futsalová sezóna pro oddíl PK Třebusice. Ten
bude v krajských soutěžích bojovat hned ve dvojím zastoupení, když A-tým bude nastupovat
v divizi(třetí nejvyšší soutěž) a B-tým po dvouročním kralování v okresních soutěžích
Kladenska(vítěz okresního přeboru 2007 a 2008) přijal postup do krajského přeboru. Mezi
soupeře A-týmu budou patřit mj. mužstva SKP Kolín, Alfa Liberec, Betis Kadaň, FC
Balticflora Teplice aj. Ani B-tým nebude mít svoji roli nováčka lehkou, jelikož mu budou stát
v cestě v KP mužstva Alpina Slaný, SC Veltěž, AFC Kralupy n/Vlt., FC Mladá Boleslav,
Kings Rakovník aj. Soutěž pro oba naše týmy začíná 10.října a novinkou pro příznivce našeho
klubu budou páteční domácí dvojzápasy(je jich plánováno až 9 a začnou od 7.11. 5.kolem
obou soutěží), které se budou hrát v naší domovské hale BIOS ve Slaném. Další zprávy
z futsalového dění třebusického klubu můžete najít na internetových stránkách
www.pktrebusice.cz. Pro sportovní nadšence i ostatní připravilo vedení futsalového klubu
přílohu občasníku, která zahrnuje rozpis našich obou mužstev s přiloženou fotkou týmu.

Připravuje se 2.třebusické dýňování
Po úspěchu z minulého roku, kdy se poprvé uskutečnilo pro naše menší spoluobčany
dýhování, které bylo spojeno i s několika hrami, se tato akce bude po roce opět opakovat.
Nebyl ještě stanoven oficiální datum, ale předběžně by se to mělo týkat druhé poloviny října a
to ve spojením s Helovínem – tedy zřejmě 31.10.2008. Tentokrát je docela možné, že průvod
obcí bude mít zajímavou koncovku…

„Pěkná“ hodinka v naší obci v obou hostincích
Jak už bývá zvykem po každém správném posvícení, které je v naší obci na sv.Václava, je
v pondělí od odpoledních hodin v hostincích posezení s hudbou, tzv. „pěkná hodinka“.
Detektivní činností OÚ jsme se dozvěděli, že oba hostince v naší obci tuto akci pořádají a
srdečně zvou všechny na hezké posezení při poslechu hudby a dobrého občerstvení. V obou
hostincích by měla „pěkná hodinka začínat v pondělních odpoledních hodinách 29.září. Horní
hostinec slibuje předběžně posezení u harmoniky, které se v současnosti vyjednává.

