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Obchod a dotace
Od září je znovu otevřen obchod s potravinami. Protože obchod
s potravinami patří k základní občanské vybavenosti, bylo
znovuotevření obchodu podpořeno přidělením jednorázové dotace na
vybavení prodejny ve výši 20.000,- Kč. Dotace ve stejné výši je
přislíbena také jako podpora na zřízení druhého obchodu – večerky.
Výběr vodného - nedoplatky
Ve dnech 24. - 25. 9. proběhl výběr vodného za 3. čtvrtletí. Žádáme
občany, kteří nebyli zastiženi doma, aby přišli nahlásit stav vodoměru a
uhradit vodné na obecní úřad. Připomínáme, že cena vodného je stále
30,- Kč/m3.
Obnoveny služby měření rychlosti OP Koleč
Zastupitelstvo schválilo opětovné zřízení služby Obecní policie Koleč na měření rychlosti
motorových vozidel v naší obci s platností od 5. 10. 2011. Apelujeme na všechny občany, aby
v obci dodržovali maximální povolenou rychlost. Není naším
zájmem, abyste platili zbytečně pokuty, ale aby se zvýšila
bezpečnost v obci. Dále pokračuje smlouva s OP Koleč o
…z historie obce, vraťme se na
provádění kontroly veřejného pořádku.
počátek…
Územní plán
Území
Třebusic a jeho katastr byl
Koncept územního plánu je od 3. října 2011 do 29. listopadu 2011
nepřetržitě osídlen již několik
vystaven k veřejnému nahlédnutí na:
tisíciletí před Kristem,čemuž
nasvědčují nálezy při
• Obecním úřadě Třebusice
vykopávkách, které jsou
• Na elektronické úřední desce OÚ Třebusice na
doby(kultury) nejstarší:
adrese www.trebusice.cz
Jordánsmírná(kamenná) dále
Valutová, Šňůrová, Zvoncová,
Veřejné projednání konceptu územního plánu Třebusice (včetně
Knovíz, Nordická, Durynská,
Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území a
Latenská, Jihočeská mohyla a
Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí) se
mladší doba Římská. Na území
uskuteční
v pondělí 14. listopadu 2011od 14,00 hodin na
naší obce byly prováděny dvě
Obecním úřadě Třebusice.
etapy vykopávek ve 20.století – za
„slatinským lesíkem“(1922-24) a
Zprávičky z mateřské školičky DUHA
nad obcí směrem na Brandýsek,
Od září začal v naší školičce nový školní rok. Na děti čekala ve
kde byla pískovna. Na místě
školce nová výzdoba stěn, nové povlečení na postýlkách a noví
bývalé pískovny bylo v 60.letech
kamarádi. V souladu s požadavky bezpečnostního technika
minulého století nalezeno jedno
zhotovil nájemce části zahrady na své náklady dodatečné
z největších germánským žárových
oplocení. V místnosti, kterou děti využívají jako tělocvičnu byla
pohřebišť z mladší doby
kompletně vyměněna skla v oknech za bezpečnostní. Byly
římské(3.stol.n.l.), zde se ze stejné
provedeny klempířské opravy nad bočním vchodem, kde zatékalo.
doby mohl také nacházet kostel či
V tomto školním roce jezdí děti opět na plavání a probíhá výuka
mohyla.
angličtiny.Pozor, stejně jako základní školy, bude mít školička

podzimní prázdniny v termínu od 26. října do 27. října. Novinkou MŠ jsou nové webové
stránky na adrese: www.trebusice.cz/ms
Parkování u MŠ DUHA Třebusice
Žádáme všechny rodiče, pokud parkují přímo před MŠ, aby se chovali tolerantně k chodcům a
aby nechávali prostor před vraty na šíři chodníku. Větší auta při nechání prostoru na šíři
chodníku vyčnívají do silnice, proto doporučujeme parkovat před hasičskou nádrží.
SPD jede na „Fidlovačku“
Třebusický „Spolek přátel divadla“ po letní přestávce vyráží poprvé za kulturou do pražských
divadel a to 26. listopadu do Divadla na Fidlovačce na představení Proutník pod pantoflem.
V komedii o záletníkovi mezi dvěma ženami hrají Daniel Rous, Petr Rychlý, Tereza Bebarová
Deratizér
Na základě oznámení občanů byla mimořádně provedena deratizace uliční vpusti na konci
obce směrem ke Kolči. Pravidelná deratizace ostatních uličních vpustí probíhá pravidelně 2x
ročně, zpravidla na jaře a na podzim.
Začíná sezona třebusického futsalu
Po letní pauze, kterou vyplnil pouze úspěšný turnaj v Židlochovicích (psáno v minulém čísle
občasníku) začíná pro futsalový celek PK Třebusice nová sezona. Do ní vstupuje celek PK
s určitými novinkami.
A-tým po delší rozvaze odmítl účast ve 2. lize a zůstal v divizní soutěži, která bude začínat
v pátek 7. října od 19:10 v hale BIOS Slaný utkáním s týmem 1.DFK Slaný.
B-tým na vlastní žádost sestoupil o soutěž níže z krajského přeboru do okresního. Hlavním
důvodem tohoto rozhodnutí jsou jak finance, tak personálně-hráčská situace týmu. Svoji
okresní soutěž bude začínat v sobotu 5. listopadu.
Další novinkou v třebusickém futsalu je založení C-týmu, který by měli tvořit mladí nadějní
hráči ve věku 15 – 20 let. Nově vznikající celek se přihlásil do nejnižší okresní soutěže II.
třídy.
Cvičení pro všechny- tělocvična Brandýsek
Tělocvična v Brandýsku nabízí široké spektrum pohybových aktivit od pondělka do pátku.
Rozvrh cvičení je možno získat na stránkách obce Brandýsek nebo je vyvěšen na dveřích
tělocvičny.
Novinkou je od poloviny září také Zumba s „naší“ Adélou.
Každé pondělí (20-21 hod.) a pátek (19-20 hod.) se cvičí a tančí salsa, merenge, samba,
pačata . Vstup 50,- Kč.

Během akce bude vyhlášena
vyhlášena nejlepší dýně a
strašidelná maska. Pro všechny děti je zajištěn čaj
a koláček.
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