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Nová verze občasníku
Dosud jsme se v našem občasníku soustředili především na obsah. Dnešní, nová
tvář občasníku, je naší snahou na základě Vašich podnětů vylepšit také formu a
gramatiku.
Výběr vodného
Výběr vodného za 2. čtvrtletí se uskuteční o víkendu 17. - 19. června. V Holousích
se bude vybírat 17. 6. v odpoledních hodinách. Žádáme občany, kteří nebudou
zastiženi doma, aby přišli nahlásit stav vodoměru a uhradit vodné v úředních
hodinách na OÚ. Připomínáme, že cena vodného je 30,- Kč/m3.
Aktuality z knihovny
Dne 8. června budou slavnostně odměněni nejpilnější čtenáři naší knihovny. Nejaktivnější
čtenáři v roce 2010 byli paní Anna Gestingerová a pánové Zdeněk Kácl a František Fous.
Blahopřejeme a děkujeme za přízeň vítězům i všem ostatním návštěvníkům naší knihovny.
O nejpilnějšího čtenáře naší knihovny soutěžíme i letos!
Upozorňujeme, že dne 6. 7. 2011 (st. svátek) bude knihovna uzavřena a nebude se vybírat
členský poplatek sdružení baráčníků. Příští výběr „baráčníka“ bude 3. 8. 2011.
Květnové akce se povedly
Tradiční vítání občánků, proběhlo za hojné účasti 11 občánků a jejich příbuzných dne 7.5.
Děkujeme paní Salabové za krásné ručně pletené ponožtičky, které věnovala všem novým
občánkům.
Nově pořádaný „sportovní den u stolu pro muže“ v dolním hostinci zaujal pouze zhruba
desítku třebusických chlapů. Ti co přišli, si během celého odpoledne zahráli stolní tenis,
karetní hru „Lóra“ a stolní fotbal. Na vítěze každé kategorie čekal pohár. Fotografie z obou
akcí naleznete na obecních internetových stránkách www.trebusice.cz.
Nabídka kominických služeb
Obecní úřad Třebusice nabízí občanům možnost hromadného objednání kominických služeb.
Při hromadné objednávce bude poskytnuta sleva.
Firma Staňková-Olič-ROL nabízí čištění a kontrolu spalinových cest dle NV č. 91/2010 Sb.
(povinná kontrola komínů)
Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Kontrola + čištění sp. cesty
Revize spalinové cesty

250,- Kč
350,- Kč
550,- Kč
750,- Kč

Firma nabízí i další služby. Doprava není účtována.
Ceny jsou platné pro hromadnou objednávku. Žádáme občany, kteří mají o nabízené služby
zájem, aby se přihlásili na OÚ nejpozději do 17.června, poté bude s firmou dohodnut termín

provedení služeb.
Tel. 312 283 747, 737 986 407
Mail: obectrebusice@seznam.cz
„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“
Obecní úřad Třebusice informuje občany, že od 23. 5. 2011 je na OÚ k dispozici posudek o
vlivech záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí.
Posudek lze také shlédnout na stránkách Ministerstva životního prostředí
http://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP090.
Záchranný kruh
Na obecních stránkách naleznete nový odkaz na internetový
bezpečnostní portál Záchranný kruh. Portál poskytuje informace
z oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,například o první
pomoci, varování před živelnými katastrofami.
Změna jízdního řádu víkendových autobusů
Upozorňujeme, že od 13. června budou zredukovány víkendové
spoje, které zajíždí až do Třebusic.
Nově o víkendu pojedou až do Třebusic pouze spoje
č.13,20,29,36 linky A50. Tj. z Kladna do Třebusic v 7,45 a
v 12,45. Ze Třebusic do Kladna v 8,25 a 13,25.

…z historie obce Třebusic
Víte, že:
první zmínky o naší obci jsou
v Kronice České od Hájka
z Libočan, kde se hovoří o
bitvě u obce Třebusice v roce
882. Další zmínka o
Třebusicích je listina o zboží
kláštera sv.Jiří na Pražském
Hradě r.1228

Sešlapávejte láhve, skládejte krabice
Jsme velice rádi, že třídíte odpad, ale prosíme všechny, aby
plastový
a papírový odpad, především PET lahve, důsledně
sešlapávali, kartonové krabice skládali. Nesešlapané lahve zaplní
rychle kontejner. Buďte ohleduplní sami k sobě a k „obecní kase“.
Historie obce Třebusice
Rádi bychom Vás v každém občasníku seznámili se střípky z historie naší obce. Čerpat
budeme z především z kronik, ale rádi zveřejníme i vzpomínky pamětníků
o událostech,
či o zajímavých domech naší obce.
Jízda historických vozidel
Orion klub – historická vozidla zve nejširší veřejnost, nejen příznivce „starých aut“, na 23.
ročník jízdy veteránských vozidel na trase Knovíz – Brandýsek Olšany. Akce se koná 25.
června. Dopoledne je v Knovízi na návsi výstava historických vozidel a od 13. hodiny začíná
vlastní závod. Po dobu závodu bude silnice Knovíz – Brandýsek Olšany uzavřena.
Zprávičky z mateřské školičky DUHA
Naši mateřskou školku aktuálně navštěvuje 24 dětí z Třebusic a blízkého okolí. Dva
předškoláčci odchází na základní školu, nově bylo do školky přijato 9 dětí. V tomto školním
roce jsme toho zažili a vyzkoušeli hodně. Například vícedenní exkurzi do centra ekologické
výchovy Čabárna, navštívili jsme Divadlo Spejbla a Hurvínka, loutkové divadlo na Kladně,
starší děti chodily plavat. V poslední době jsme společně s rodiči malovali na sklo a pekli
buřtíky na „Čarodějnice“. Rodiče nám také pomohli organizačně a věcně s uspořádáním Dne
dětí. Pěšky jsme se vypravili na túru do Želenic. 15. června se chystáme na výlet za zvířátky a
16. června pojedeme na divadelní představení do Zámecké zahrady v Kladně.

Přejeme našim prvňáčkům ve škole hodně úspěchů, všem přejeme hezké prázdniny a už se
těšíme na nové kamarády.

Futsalový oddíl PK Třebusice společně s OÚ Třebusice zve
na:

Na děti čeká spousta soutěží, her a atrakcí
:
střílení na branku – hokejovou i
fotbalovou, golf, skákací boty, házení do
ducha, kroužky a další hry pro malé i
větší.
větší. Děti se mohou těšit na malování na obličej,
obličej, skákací
hrad a trampolínu.
trampolínu. Pro děti je připravena bohatá
tombola!
tombola!
Opět přijede pouťový stáne
stánek se slanými i sladkými
dobrotami

Děkujeme sponzorům, kteří do Dětského
Dne vstoupili finančně:

Sportkohout – Jiří Myslivec
ELMA Kladno
Nowaco
Pekárna Cvrčovice
Cvrčovice
Hostinec „U Janouška“
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