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Volby 2008
V termínu 17.-18.října se konají volby do krajského zastupitelstva a v našem obvodu i do
Senátu Parlamentu ČR ( 1. kolo, o týden později případné 2. kolo ). Volební místnosti na
místním OÚ budou otevřeny v pátek 17.10.2008 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu
18.10.2008 od 8.00 do 14.00 hod. Volební lístky pro volby budou voličům rozneseny
s dostatečným předstihem.

Kontejner na nebezpečný odpad
2.listopadu bude od 9:00–12:00 k místnímu OÚ přistaven kontejner na nebezpečný odpad.
Kontejner je určen na pneumatiky, staré televizory, ledničky, baterky atd.

Rozšíření úředních hodin obecního úřadu
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém srpnovém zasedání o zřízení funkce tajemníka OÚ a to
pro další zkvalitnění služeb, především pak pro starší občany. Prvním krokem je rozšíření
úředních hodin na OÚ a to v PO a ST od 7.30 do 11.30 hod. tak, aby zde bylo možno využít
služeb jako ve stávajících hodinách od 17.00 do 19.00 hod., které zůstávají v platnosti i
nadále. Předpokládáme, že tajemník ( od 1.10.2008 paní Jitka Šulcová ) bude současně i
dalším spojovacím článkem mezi občany a zastupitelstvem.

Obecní byty k pronájmu - výběrové řízení
V nejbližších dnech proběhne výběrové řízení na dvě bytové jednotky, které jsou
rekonstruovány v objektu bývalé MŠ. Všichni žadatelé budou o výsledcích výběrového řízení
informováni.

Ze zasedání zastupitelstva…
Na obecním zastupitelstvu byla diskutována možnost rozšíření spolupráce s Obecní policií
Koleč, dále potom nová koncepce využívání kolečského hřbitova. Ta se nijak nedotkne
občanů – majitelů či nájemců hrobů a o případných dalších změnách budeme včas
informovat. Jde o podíl na nákladech a údržbě obcí Koleč, Blevice a Třebusice, které jsou
vlastníkem pozemku a musí uvést funkčnost hřbitova do souladu se zákonem.

Kulturnost sportovního areálu se zvedne
V minulých dnech byly ve sportovním areálu nainstalovány lavičky k odpočinku, kde by měli
najít všichni občané, ať sportovně založení, maminky s dětmi, či „procházkáři“, chvilku
odpočinku a oddechu. Jedná se o první z kroků zkulturnění tohoto areálu, který by měl

prožívat „velké změny“. Věříme, že nové lavičky v areálu vydrží a budou funkční co nejdéle a
nenajdou se tací jedinci, kteří by je používali k jiným účelům, než slouží. Dále bychom chtěli
poprosit majitele psích miláčků, když jdou na procházku, jak po obci, či parkem, na návsi
nebo právě po sportovním areálu, aby to, co jejich mazlíčci „vytvoří“, po nich uklidili (netýká
se všech, ale určitých jedinců), potom se budeme po celé obci i po „koupališti“ cítit zase o
něco kulturněji. Děkujeme.

Divadlo se líbilo…
11.října se uskutečnil výjezd našeho třebusického SPD, který tentokráte zavítal do divadla
Radka Brzobohatého na představení Barmanky, které sklidilo úspěch od všech zúčastněných.
Po představení začala debata o další budoucí návštěvě divadla, která by předběžně byla
pořádána v únoru, či březnu. Byli bychom rádi, kdyby se vybralo divadlo, které ještě
účastníci neměli možnost shlédnout a jedna z variant by mohlo být např. Divadlo Na
Vinohradech, které patří mezi pražská nejlepší divadla, ať už z pohledu hraných představení,
tak z jejich hereckého obsazování. Budeme se snažit, aby vedení SPD se snažilo svými
prostředky zajistit do těchto divadel lístky, které jsou ale na veřejnosti velice žádané a proto
představení bývají vyprodaná až 4 měsíce dopředu a další program pro „obyčejného“ člověka
ještě není znám, tudíž není dostupný. V debatě po již zmíněném představení byl také položen
dotaz, proč nejet na muzikály. I na tento žánr by SPD mohl zajet, ale otázkou je, zda by se
naplnila kvóta autobusu, když cena vstupenek za muzikál je cca 500,-….

Futsalový oddíl PK Třebusice Vás zve:
17.října od 21:00, hala BIOS Slaný
2.kolo divize A: PK TŘEBUSICE – FC MAPA ČESKÁ LÍPA

19.října od 12:15, hala BIOS Slaný
2.kolo kraj. přeboru: PK TŘEBUSICE B – ROHOŽNÍK PRAHA
---------------------------------------------------------------------------.

V pátek 31.října se uskuteční 2.ročník třebusického dýňování, které bude pro naše děti opět
připraveno se spoustou her a zábavy, která bude gradovat opětovným lampionovým
průvodem naší obcí. Proto opět vyhlašujeme pro děti soutěž o nejlepší helovínskou dýni.
Majitel vítězné dýně bude sladce odměněn. Lampiony budou dětem jako před rokem dávány.
Po konci lampionového průvodu bude pro děti připraven pravý helovínský oheň. Vše se bude
odehrávat v areálu „ve školce“. Těšíme se na hojnou účast!!!

Připravuje se…….

Mikuláš s čertem a andělem 6.prosince u nás!!!
Podle posledních informací bude sobota 6.prosince návštěvním dnem Mikuláše, čerta a anděla
ve Třebusicích. Doufáme, že stejně jako v předchozích letech se nám dočká cti od samotného
Mikuláše, který po obdarování dětí po pěkné básničce či písničce nám opět rozsvítí náš
vánoční strom před místní OÚ.
Jedná se také o opětovném pozvání dětského sboru a nevylučujeme hudební překvapení na
závěr… Čas akce bude ještě včas upřesněn…
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