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Ceny známek MPS na rok 2012
Už s předstihem Vás můžeme informovat o cenách známek za popelnice
na příští rok 2012, které budou vyšší z důvodu změny sazby DPH.
Přehled cen jednotlivých známek:
jednorázová........................................................52,- Kč
žlutá (1x 14 dní) lichý týden..............................990,- Kč
zelená (v zimě 1x 7 dní, v létě 1 x 14 dní) ...1.500,- Kč
červená (1x 7 dní) .........................................1.860,- Kč
Bioodpad 140 l – 690,- Kč/sezona 14 sv.
240 l – 890,- Kč/sezona 14 sv.

Vodné za 4.čtvrtletí, zvýšení ceny v roce 2012
Výběr vodného za 4. čtvrtletí se uskuteční o víkendu 10. - 11. prosince.
V Holousích se bude vybírat 9.prosince 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.
Zároveň již předem upozorňujeme, že v roce 2012 dojde ke zvýšení ceny
vodného, důvodem je změna sazby DPH, zvýšení ceny od dodavatele
vody a také nutnost tvorby rezerv na údržbu vodovodu.

Koleč - uzavírka hlavní silnice
Z důvodu opravy opěrné zdi domu čp. 64 v obci Koleč bude od
22. 11. 2011 do 4. 12. 2011 uzavřena silnice III/10144 v obci Koleč.
Objížďka je navržena obousměrně z obce Zákolany přes Dřetovice,
Stehelčeves, dále přes Brandýsek z Třebusic do Kolče na původní trasu.
Linka A 50 - nebude obsluhovat zastávky Koleč u trafiky, rozc.Blevice,
Zákolany.
Linka A 23 - začíná a končí v zastávce Zákolany, zrušeny budou zastávky
Koleč zámek, Koleč u trafiky, Rozcestí Blevice.
Linka 220099 (Slaný - Zákolany, Trněný Újezd) - začíná a končí v
zastávce Koleč zámek, zrušeny budou zastávky Koleč u trafiky, Rozcestí
Blevice, Zákolany, Zákolany Trněný Újezd.

Víkendové spoje v roce 2012
Dříve avizované případné zrušení víkendových spojů je závislé na výši
finančních prostředků, které bude požadovat ČSAD Kladno po obci jako
příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2012. Pokud by se cena za
víkendové spoje nezměnila a zůstala jako v roce letošním, budou nadále
zachovány.

Knihovna – nové knížky
Místní knihovna Třebusice oznamuje, že obdržela zásilku 125 nových
knih z kladenské knihovny a zve všechny malé i velké čtenáře k
návštěvě. Otvírací doba knihovny je středa od 16 - 18 hodin.

Zprávičky z naší školičky
Dětičky v listopadu se školkou navštívily malou ZOO v Zájezdu.
Pokračuje výuka angličtiny a plavání. 21.11. byl ve školce fotograf a
30.11. pojedou děti do Kladna na představení Čertík Fidibus. Vánoční
prázdniny jsou ve školce od 23.12. 2011 – 2.1. 2012.

Ohlédnutí za dýňováním
Letošním dýňováním děti provázel Klaun Mireček
se svými pomocníky. Děti se dozvěděly, co je to
Halloween a proč se slaví. Klaun zapojil do svého
programu každého. Všechny děti zpívaly, tancovaly
a soutěžily. Každý si odnesl od klauna malý dárek.
OÚ zajistil pro děti občerstvení a tři nejlepší masky
a dýně byly odměněny plyšovou hračkou. Trošku
nás mrzí malá účast, protože počasí bylo sice již
podzimní, ale nepršelo a pozvaní hosté dokázali
svým programem pobavit nejen děti, ale i dospělé.

Odjezd SPD na „Fidlovačku“
Třebusický „Spolek Přátel Divadla“ vyráží
26.listopadu do Divadla Na Fidlovačce na
představení Proutník pod pantoflem. Odjezd
účastníků od kapličky je ve 13:15.

…z historie okolí
Třebusic
Mezi obcemi
Třebusice a Kolčí
bývala vesnice
Tuklaty(při úvozové
polní cestě od
žel.nádraží směrem
na Dřetovice). V
místech bývalých
Tuklat zůstala
v polích košatá lípa.
Obec byla
pravděpodobně
zničena v 15.století
v husitských
hnutích, kdy byla v
kněžském
vlastnictví.

Třebusický futsal vstoupil do nové sezony úspěšně
A-tým, divize A
Naše první mužstvo vstoupilo do třetí nejvyšší soutěže správným krokem,
když po šesti odehraných kolech je na 2.místě. Pouze jednou třebusický
tým okusil porážku, a to na palubovce Mladé Boleslavi.
Tabulka Divize A po 6.kolech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FC Brandýsek
PK Třebusice
FC Malibu Ml.Boleslav
Hrasl Slaný
FC Centurions Teplice
1.DFK Slaný
MCE Slaný
ATMOS Bělá p.Bezd.
Legie Příbram
SC Veltěž
HFK Příbram
SK BB Děčín
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B-tým, okresní přebor
První rezervní tým, který od nové sezony hraje v okresním přeboru
Kladenska, vstoupil do úvodních zápasů tou správnou nohou a dvěma
vítězstvími nad F.C.B. Švermov 5:2 a Čechií Slaný B 4:2 zůstal po prvním
turnajovém dni bez porážky.
C-tým, okresní soutěž II.třídy
Svoji premiéru ve futsalových soutěžích si odbyl také náš nově vzniklý Ctým, za který budou nastupovat nadějní junioři ve věku 15–18 let. Ve
svých dvou úvodních zápasech své soutěže zanechal dobrý dojem a po
těsné prohře 1:2 s mužstvem FC Velká Buková se dočkali svého prvního
vítězství v soutěži, když porazil tým FC Krakovec 3:1.
Další novinky a výsledky z třebusického futsalu můžete sledovat na
známých stránkách www.pktrebusice.cz, které během podzimu byly
změněny na modernější design.

Koná se:
V sobotu 3.prosince ve venkovních prostorách „dolního“ hostince
ve Třebusicích od 16 hodin.
Na děti budou čekat Mikuláš s čertem a andělem, kteří za básničku
či písničku rozdají drobné sladkosti.
Na dospělé čeká v prosincovém chladu teplé občerstvení v podobě
grogu či svařeného vína. Sobotní „mikulášské odpoledne“ bude
ukončeno rozsvícením třebusického vánočního stromu.

