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Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad
Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad budou přistaveny pouze
před budovou OÚ dne 3. 9. 2011 od 8-12 hodin. Kontejnery jsou
určeny pro ukládání rozměrného odpadu z domácností (koberce,
skříně, sedací soupravy) a na nebezpečný odpad (staré pneu,
autobaterie, elektrozařízení).
Výběr vodného
Výběr vodného za 3. čtvrtletí se uskuteční o víkendu 24. - 25. září.
V Holousích se bude vybírat 23. 9. 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. Dohoda termínu je
možná na tel. 737 986 407.
Kolik jsme vytřídili odpadu za rok 2010
V roce 2010 jsme v naší obci vytřídili 17,926 t odpadu. Přepočteno na úsporu nutnou pro
výrobu nových plastů a papíru to znamená snížení emisního znečištění CO2 ekv. 22,623 tun,
úspora energie 586 213 MJ.
Děkujeme všem.
Přesunutí úřední desky
Úřední deska obecního úřadu byla přesunuta ze soukromého pozemku na obecní pozemek
k autobusové zastávce ve směru na Kladno.
Hromadné objednání kominických služeb
Možnosti hromadného objednání kominických služeb využilo 34 občanů, Nasmlouvané ceny
firma začala dodržovat až po telefonické urgenci. Trochu nás také zklamalo, že firma nebyla
schopna dodržet časový harmonogram. Děkuji za organizaci celé
hromadné akce zastupitelkám
J. Pavlíkové a V. Hergesselové.
…z historie obce:
Budova nynější MŠ DUHA
Třebusice byla postavena
Zprávičky z mateřské školičky DUHA
Pro školní rok 2011/2012 bylo zastupitelstvem obce schváleno zvýšení v roce 1931 za pouhých 6
školného na 450 Kč za měsíc na dítě. V souladu s právními předpisy
měsíců (červen – listopad)
by školné mohlo činit až 900 Kč/měsíc. V okolních obcích se školné
pod dohledem p.Kasnera,
pohybuje v rozmezí 300 – 500 Kč za měsíc.
mistra zednářského. Od
Nový školní rok začíná 1. 9. 2011. Na základě žádostí a zájmu rodičů
začátku roku 1932 sloužila
je školka otevřena od 22. srpna. Po revizi bezpečnostního technika
jako Obecní škola
bylo doporučeno odstranit ze školní zahrady pařezy, tato akce proběhla dlouhých 46 let. V roce
během odstávky MŠ. Před školkou byl vyměněn sloup veřejného
1978 ukončila 31. 8. svoji
osvětlení, který byl v havarijním stavu. Dále připravujeme zabezpečení činnost. Poté v 90. letech
oken v tělocvičně, jednáme také o dalším oplocení školní zahrady. Do
byla zrekonstruována na
konce prázdnin předpokládáme také úpravu vstupních vrátek.
prostory pro MŠ.

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že v době od 22.–26.8.2011 MUDr. Drahoňovská
neordinuje. Zastupuje zdravotní středisko
ve Pcherách – tel. 312 587 127.

OÚ – dovolená v srpnu
Oznamujeme dočasnou změnu úředních hodin v době 22.-26.8.2011. Z důvodu dovolené
budou občanům k dispozici pouze odpolední úřední hodiny, tj. v pondělí a ve středu od 17-19
hodin.

Uzavřený koloniál – smíšené zboží
Dosavadní nájemce ukončil nájemní smlouvu s vlastníkem objektu
a provozování obchodu se smíšeným zbožím k 31. 7. 2011. OÚ učinil dotaz na třebusické
podnikatele zda nemají zájem rozšířit své stávající podnikání také o provoz prodejny potravin.
V současné době čekáme
na jejich vyjádření. OÚ bohužel není vlastníkem vhodných prostor
pro provozování obchodu.
Změna jízdního řádu víkendových autobusů
Velice nás překvapilo, že změna jízdního řádu avizovaná dopravcem od
13. června neproběhla. Víkendové spoje budou dle sdělení ČSAD
Kladno zredukovány až od 1. 9. 2011.
Po tomto datu o víkendu pojedou 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.
Pozvánka na akce v okolí:
Dobrovolný spolek „Koleč pro všechny“ zve všechny děti na rozloučení
s prázdninami, které se koná 13. srpna od 11 hodin v Kolči. Pro kluky je
připraven turnaj v míčových hrách a pro holky souboj ve skákání panáka – to vše o medaile.
Pro všechny děti budou k dispozici také skákací hrady a trampolíny. Je zajištěna také ukázka
záchranného hasičského sboru
a „své“ předvedou členové Karate Clubu Kladno.

PK Třebusice vezou vítězství z Moravy
V sobotu 23. července se účastnil futsalový klub PK Třebusice letního turnaje
Smallplayercup 2011 v Židlochovi- cích u Brna. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů
převážně z okolí Brna, zastoupení mělo také město Praha a Ostrava. Na konci
sobotního dne se po šesti odehraných zápasech, třebusičtí radovali z vítězství
v celém turnaji. O průběhu turnaje informujeme zde:
Ve skupině se náš celek potkal postupně s týmy SC Catchers Praha 7:0 (branky:
P.Kubín 2, P.Suk 2, R.Šerák, P.Zelenka, L.Kala), FC STR Židlochovice 3:0
(P.Suk 2, V.Smetana) a s UB Brno 0:1, se kterým jsme jako s jediným ve
skupině prohráli a také obdrželi naši první branku v turnaji.

Do čtvrtfinále nastoupil PK Třebusice proti obhájci prvenství v turnaji týmu, Royal Gigolos
Zbýšov. Soupeř se netajil před turnajem i během něj, že chce jít za obhajobou vítězství, ale
proti našemu týmu tvrdě narazil. Nakonec z toho byl debakl 8:1, který vzbudil velkou
pozornost na turnaji. Branky za třebusický tým vstřelili: F.Cába 3, P.Suk 2, L.Kala, P.Kubín,
M.Propílek.
V semifinále čekalo naše mužstvo Botafogo Pozořice, které se na turnaji prezentovalo hlavně
defensivní činností. Zápas se podle očekávání, odehrával na polovině Pozořic se spoustou
neproměněných šancí. Nakonec si jedinou branku utkání vstřelil soupeř sám do vlastní sítě a
posunul náš tým do finále.
Tam čekala náš tým odveta za prohraný zápas ve skupině s týmem UB Brno. Vstup do utkání
se PK povedl výborně, když se po 15 vteřinách ujal vedení po průniku a přesné střele L. Kaly.
Brněnští museli začít útočit, ale dobře organizovanou obranou a protiútoky Třebusic do
větších šancí soupeře nepustily. Ve druhé půli zvýšil tvrdou ranou pod břevno P. Kubín na 2:0
a vše směřovalo ke zdařilé odvetě za prohru ve skupině. O zvrat se Brno pokusilo ještě
následnou power play, ale ani to se mu nepovedlo. V posledních vteřinách zápasu ještě
zvýraznil výsledek třetí brankou P. Zelenka. Následný hvizd rozhodčího ukončil celodenní
klání o vítěze Smallplayercupu 2011. Celkově celek PK Třebusice prošel turnajem s
impozantním skórem 22:2 a po roce navázal na své úspěšné tažení letními turnaji, již vloni
celek vyhrál Prolov Cup 2010 v Klatovech.
Pořadí turnaje: 1.PK Třebusice, 2.UB Brno, 3.Botafogo Pozořice

