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Vodné za 1.čtvrtletí
Vodné za 1. čtvrtletí se bude vybírat 9. – 11. 3. 2012.
Novými „výběrčími“ vodného jsou manželé Vokůrkovi. Cena
vodného je zvýšena na 36,- Kč/m3

Omezení úředních hodin na OÚ
V týdnu od 27. 2. – 2. 3. budou úřední hodiny pouze:
pondělí a středa 17.00 – 19.00.
Nebude možno poskytovat informace ze systému Czech POINT
a nebude možnost ověřování podpisů a listin.

Zápis do MŠ DUHA
MŠ DUHA Třebusice oznamuje, že dne 5. března od 13:00 -17:00 bude
probíhat zápis dětí do mateřské školy na školní
rok 2012/13. S sebou si vezměte rodný list dítěte.

Další zprávičky z naší školičky
V měsíci lednu navštívily děti Divadlo Lampion,
malovaly společně s rodiči kouzelné mandaly a
dostaly “mokré“ vysvědčení, protože skončil
plavecký výcvik. Začátkem února proběhl
karneval a děti čeká den se soutěžemi: „Putování
po stopách Yettiho“. Koncem února jedou děti na
4-denní pobyt do Naučného střediska ekologické výchovy Čabárna.
Stejně jako školáci, budou mít i děti ze školky v době od 27. 2. – 2. 3.
prázdniny.

Oznámení zdravotního střediska Brandýsek
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že MUDr. Drahoňovská
od 5. 3. do 8. 3. (pondělí až čtvrtek) neordinuje. Zastupuje zdravotní
středisko ve Pcherách, tel. 312 587 127.
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Knihovna – čtenář roku
V měsíci březnu máme připraven pro
nejpilnější čtenáře z naší knihovny malý
dárek. Již nyní můžeme prozradit, že našimi
nejpilnějšími čtenáři zůstávají, paní
Gestingerová a pánové Fous a Kácl.

SPD jede do „METRA“
Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání,
pečlivě utajovaný ženich a přepadení
spořitelny. Komedie s detektivní zápletkou,
napětí je vyváženo patřičnou dávkou humoru
a smíchu! To slibuje představení divadla
Metro, které navštíví SPD 31. 3., Drahé tety a
já. Divadlo Metro uvádí poprvé na jeviště
komedii inspirovanou nesmírně populárním
filmem podle scénáře skvělého Zdeňka
Podskalského. Účinkují:Zdena Herfortová,
Jaroslava Obermaierová, Kateřina Urbanová,
Milada Vaňkátová, Matěj Merunka, Vojtěch
Efler, Ivan Vyskočil.
Sraz účastníků u kapličky ve 13:15.

Digitalizace katastrálního území
Třebusice
V roce 2012 bude v obci Třebusice zahájena
obnova katastrálního operátu přepracováním
souboru geodetických informací do digitální
podoby. Bližší info viz úřední deska.

Kladenská firma nabízí rozvoz obědů
pro seniory
Polévka + hlavní jídlo za 69,- Kč. Rozvoz od 5
ks, jídla jsou dodávána zatavená – trvanlivost
3-4 dny. Bližší info: 733 526 331,605 014 784.

…z historie naší obce,
komu Třebusice patřily:
Podle dostupných materiálů je
známo o Třebusicích, že byli
vesnicí poddanskou ke kapitule
svatovítské. Na
začátku 17.století je koupil ke
statku Zvoleněvsi, s Kolčí a
Blevicemi Jan Milner z
Mylhausu se svým bratrem.
Oba byli po roce 1621 po bitvě
na Bílé Hoře odsouzeni k
oběšení a všechny jejich statky
včetně Třebusic vzaty.
Třebusice poté královská cela i
s příslušenstvím vrátila
původním majitelům.
Další zmínka o Třebusicích je
až v roce 1714, kde jsou
zapsány ve výpise z hlavních
knih gruntovních panstvích
chrášťanského, kde změnili
majitele, kdy ji koupil Liborius
Václav Ubelli ze Siegburku a
připojil je ke svému panství
kolečskému, jehož zůstali
součástí až do zrušení roboty.
Sňatkem Marie Barbory
roz.Ubelliové dostalo se
panství Koleč i s Třebusicemi
Bohušům rytířům z Otěšic,
jejichž poslední mužský
potomek Bohuš rytíř z Otěšic,
c.k. místodržitelský rada a
přísedící zemského výboru v
království českém prodal je
roku 1864 císaři Ferdinandovi
Dobrotivému.
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FUTSAL
A-tým, divize A
Naše první mužstvo se zatím drží na předních místech divize A, když po
16. kole okupuje 4. příčku.
Tabulka Divize A po 16. kolech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FC Brandýsek
1.DFK Slaný
FC Centurions Teplice
PK Třebusice
FC Malibu Ml.Boleslav
Legie Příbram
MCE Slaný
Hrasl Slaný
SK B.Balet Děčín
Atmos FK Bělá p/B
HFK Příbram
SC Veltěž

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
12
11
9
8
7
7
7
5
4
4
2

1
0
0
1
1
2
1
1
2
3
0
0

1
4
5
6
7
7
8
8
9
9
12
14

138
108
103
86
90
88
72
89
80
66
103
83
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46
88
71
67
80
89
68
92
147
89
129
140

43
36
33
28
25
23
22
22
17
15
12
6

B-tým, okresní přebor
Výsledkově nejlépe si vede z našich tří mužstev první rezervní tým.
V okresním přeboru zatím zaujímá po 14-ti odehraných zápasech 2.místo
s dvoubodovým mankem na první tým tabulky Spartu Slaný.
C-tým, okresní soutěž II.třídy
Svoji soutěž mají také rozehranou naši mladí junioři, kteří vystupují pod
hlavičkou C-týmu. Tým, který má průměrný věk 16 let, se zatím vydal
cestou sbírání zkušeností, proto i 18. místo z 20 zúčastněných týmů není
žádnou ostudou. Navíc si během svého působení v okresní soutěži našel
své obdivovatele, kteří uznávají hru našich mladých futsalistů v soutěži
mezi dospělými. Naše futsalové naděje dokázaly vybojovat již 3 výhry
z 11 odehraných zápasů a tak účast v dospělé soutěži je pro ně
obrovskou školou.

Další novinky a výsledky z třebusického futsalu můžete sledovat na
webových stránkách www.pktrebusice.cz
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Futsalisté již přípravují Dětský Den 2012
Letos již po deváté budeme pořádat Dětský den v areálu
na koupališti.
Snažíme se pro děti vždy připravit něco nového a
zajímavého. Velice děkujeme všem sponzorům, díky
kterým jsme dětem mohli zajistit tak zajímavé atrakce, jako
malování na obličej, skákání v nafukovacím hradu, nanuky
a cukrová vata nebo střílení z paintballové pušky. Obrázky
z předešlých dětských dnů můžete shlédnout také na :
www.detskyden.webnode.cz. Máme radost, že již nyní, někteří sponzoři
přislíbili příspěvek i na letošní akci. Touto cestou bychom chtěli oslovit
také další potencionální sponzory, kteří by chtěli finančně či hmotně
podpořit Dětský Den ve Třebusicích, ať se obrátí na Pavla Kubína,
tel.606540022 nebo kubinp@ttc.cz, jednoho z organizátorů. OÚ také
děkuje drobným přispěvatelům, kteří přispívají na Den dětí do naší
kasičky na úřadě. O tom, kolik se v kasičce nashromáždilo, budeme
informovat, až ji „rozřízneme“.

Dne 4. března, začátek je ve 14 hodin.
„V horním hostinci…muziku uchu lahodící….
obstará známý hudebník pan Jaroslav Bláha“

