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30. dubna „pálení čarodějnic“ – máte povolení?
Upozorňujeme, že pokud budete „pálit čarodějnice“ na pozemcích obce, potřebujete k tomu
povolení a souhlas obce. Formulář je připraven ke stažení na obecních stránkách
www.trebusice.cz, Žádost o povolení rozdělání ohně, odevzdávejte v úředních hodinách na
OÚ Třebusice. Pro všechny občany (ať pálí na svém nebo obecním) platí, že lze pálit pouze
suchý nekontaminovaný rostlinný materiál, případně větve z průklestu ovocných stromů.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního roku novou
službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Na adrese
http://hzssk.webrex.cz/si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou
odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou
ohlašovací povinnost v předmětné věci. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru. Hasiči předpokládají, že zavedením této služby podstatně
omezí zatěžování telefonických linek.

Svoz popelnic.
MPS Kladno s.r.o. přestal od poloviny dubna vyvážet popelnicové nádoby na 240l, které
nejsou opatřeny dvěma známkami. Standardní velikost nádoby je 120l = jedna popelnice,
nádoba 240l = dvě známky. Někteří nespokojení občané, zastupitelstvu navrhují změnu
svozové firmy a změnu systému plateb za nakládání s odpadem, tzv. na hlavu jak je tomu
v okolních obcích. Tato platba je v okolních obcích cca 500 Kč na osobu, tj. včetně dětí,
důchodců. Proto jsme stávající, již fungující a zažitý systém zatím neměnili. Žádáme občany,
aby se k návrhu vyjádřili. Dále upozorňujeme, že nádoby slouží pouze na svoz tuhého
komunálního odpadu, nejsou určeny na stavební suť a pozor také ne na bioodpad!!!

Přerušení dodávky elektřiny.
Dne 10. 5. 2011 v době od 10 do 15 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v celé
naší obci.

Obec Třebusice
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění
vyhlašuje konkurs na obsazení funkce k 1.8.2011

ředitel/ka příspěvkové organizace
Mateřská škola DUHA Třebusice
se sídlem Třebusice 118, 273 41 pošta Brandýsek.

Požadavky: odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle zákona 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost problematiky
řízení ve školství a školských předpisů, znalost práce na PC, řídící a organizační schopnosti,
občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o
závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání), doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe
potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis,
koncepci rozvoje školy (max. 4 strany A4 strojopisu s vlastnoručním podpisem), výpis z rejstříku trestů
(ne starší tři měsíce, nebo potvrzený doklad o jeho vyžádání), čestné prohlášení podle § 4 odst. 3
zákona č. 451/1991 Sb, potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky.
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi
úplnými požadovanými doklady došlé poštou nebo podané na podatelnu obecního úřadu
nejpozději do 23.5.2011
na adresu
Obec Třebusice
Třebusice 133
273 41 pošta Brandýsek
Obálku označte slovy: Konkurs MŠ DUHA – NEOTVÍRAT.
Malometrážní nájemní byt k dispozici.
Kontaktní osoba: Jitka Šulcová
Tel. 312 283 747, mail: obectrebusice@seznam.cz , ID datové schránky 7s6akne

Nové webové stránky obce
S účinností od 1.května 2011 by se měly „rozběhnout“ nové internetové stránky obce na
nynější adrese www.trebusice.cz. Tím s účinností budou končit stávající stránky, který byly
v provozu po dobu 4 let a vykonávali svoji činnost, co se týkalo hlavně informovanosti.
Budoucí stránky, které byly vybrány z konkurzu 4 firem a tvořily se zhruba 3 měsíce,
v současnosti splňují všechny nejpřísnější kritéria daná na obecní stránky.

Víkendové autobusové spoje
V minulém občasníku jsme již informovali o výrazném navýšení úhrady (200%) za víkendové
autobusové spojení linky A50 z Kladna do naší obce. Na naši výzvu v minulém občasníku
reagoval z celé obce pouze jeden zájemce a jeden autobusové spojení používá pouze občas.
Do 12 června zůstanou linky zachovány jako dosud, od 13. 6. dojde k jejich redukci na
polovinu, ponechány budou pouze dopolední spoje. Od nového roku budou pravděpodobně
zrušeny úplně. O úpravách jízního řádu budeme včas informovat.

Třebusický futsal a 2.liga – ano či ne
I po skončení futsalové sezóny je rušno v týmu PK Třebusice. 2.místo, které náš celek obsadil
v divizi A se stalo také postupujícím do 2.ligy – druhé nejvyšší soutěže v ČR. V současné
době probíhají jednání a schůze třebusického klubu zda účast ve 2.lize přijmout či ne. Jedním
z faktorů, který ovlivňuje nejen futsal a další sport, ale „hýbe celým světem“, jsou finance.
Druhá nejvyšší soutěž je už co se týká finanční náročnosti dalším stupněm, na který by
nemohl náš tým nikdy dosáhnout nebýt sponzorů, ještě si k tomu musíme připočíst účast
třebusické rezervy v krajském přeboru a je tu rozpočet, který by z vlastní kapsy naši futsalisté
jen tak nedali. Proto se futsalový oddíl obrací 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 na akcích pořádaných klubem (Dětský Den). Jakékoliv
dotazy mohou potencionální sponzoři klubu PK Třebusice směřovat na mob.telefony
724600630, 606540022, nebo na mailovou adresu pktrebusice@centrum.cz.

Vítání občánků
Po roce přichází na řadu další hezká akce, která byla před čtyřmi lety obnovena, a to vítání
občánků. Zveme tím příbuzné malých občánků naší obce, kteří se narodili v roce 2010 a
začátkem roku 2011, aby se přišli podívat na jejich slavnostní přivítání mezi občany obce.
Akce se koná v prostorách zasedací síně obecního úřadu 7.května 2011.

---------------------------------------------------------------------------Sportovní den „u stolu“ pro muže ☺
V minulém čísle občasníku jsme informovali o chystané akci pro třebusické muže od 18 let a
více. Bohužel se nám během měsíce neozvalo dost zájemců(celkem 5), ale my nezoufáme,
víme, že stydlivost jedinců se přihlásit na něco o čem ještě nic pořádně neví byla, je a bude,
navíc přesný termín nebyl oficiálně ještě vydán ☺ Vyhlašujeme tím tedy na 14.května od
zhruba 12 hodiny v „dolní hospodě“ Sportovní Den Pro Muže. Během dne by se měl sehrát
turnaj ve stolním tenise, v šipkách, kartách a nevylučují se další disciplíny. Jelikož uspořádání
turnaje v jednotlivých disciplínách není „jen tak“, potřebovali bychom opravdu přihlášení
těch mužů, kteří by se chtěli SDPM zúčastnit. Podmínka přihlášky je jednoduchá, mít
třebusické občanství a musí Vám být 18 a více… Přihlášky přijímáme do 9.května na OÚ(u
P.Kubína) či v „dolní hospodě“ u obsluhy nebo na mailové adrese sdpmtrebusice@seznam.cz.
Poté již bude znám přesný počet účastníků a tím by se vylosovali jednotlivé skupiny do
turnajů podle počtu přihlášených.

---------------------------------------------------------------------------Dětský Den - přípravy
Dětský Den ve Třebusicích se nezadržitelně blíží a tím se také blíží konec výzvy ke
sponzorům, kteří by chtěli finančně či hmotně podpořit tuto akci. Jsme rádi, že už
s předstihem můžeme říci, že ti, kteří Dětský Den podpořili v minulém roce jdou do stejné
akce i letos(OÚ Třebusice – hlavní garant a spoluorganizovatel, Sportkohout – Jiří
Myslivec, Pekárna Cvrčovice, Hostinec „U Janouška“, Nowaco) + novým sponzorem se
stala firma ELMA KLADNO. Pokud by ještě někdo měl zájem finančně či hmotně podpořit
akci pro třebusické děti, může ještě do 15.května učinit u P.Kubína na tel.606540022 nebo
kubinp@ttc.cz, jednoho z organizátorů DD, jistě bychom se domluvili.
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