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Úprava sportovního areálu „na koupališti“
Vodní nádrž byla vyčerpána, aby bylo možno postoudit rozsah jejího poškození a
odstranit betonové panely a suť ze dna nádrže. V letošním roce realizujeme opravu
havarijního stavu. Projekt na rozsáhlejší úpravu vodní nádrže, tak, aby více
připomínala přírodní vodní plochu, byl vyčíslen na téměř 2 mil. korun. Takto
vysokou částku nemůžeme zaplatit z našeho rozpočtu. Průběžně monitorujeme
dotace. V květnu byla podána žádost na projekt - zbudování dětského hřiště
v areálu. Pokud bude náš projekt vybrán (ale konkurence je obrovská a množství
rozdělovaných peněz omezené), byla by výstavba hřiště realizována v roce 2013. Před
prázdninami bude do areálu umístěn venkovní stůl na ping pong, na který přišpěly částkou
3.200,- Kč. Přemyslovské Střední Čechy o.p.s. .
Diskuze se starostkou
Dne 9. 5. se uskutečnila diskuze se starostkou. Starostka představila projekt výstavby
dětského hřiště v areálu vodní nádrže a uvítala podněty týkající se areálu, ale i ostatního dění
v obci. Děkujeme těm, co přišli a nebáli se vyslovit své připomínky. Účast nebyla velká, ale
máme ohlasy, že někteří z Vás, i když byste rádi přišli, jste se o tom nedozvěděli. Se
starostkou si můžete přijít popovídat kdykoliv v pondělních a středečních úředních hodinách.
Tato diskuze byla svolávána narychlo, kvůli krátkému termínu podání žádosti o dotaci. Příště
budeme informovat s větším předstihem a více způsoby.
Brigáda – pátek 8.6. od 17.00
Jedním z milých překvapení na diskuzi starostky s občany byla nabídka občanů pomoci
s úpravou areálu kolem nádrže formou brigády. Velice si této nabídky vážím. Vím, že je mezi
Vámi hodně šikovných, pracovitých a nesobeckých lidí, kterým záleží na tom, v jakém
prostředí žijí a jejich zájem o okolí nekončí s dveřmi jejich bytu. Kdo má zájem, přijďte
v pátek 8. 6. od 17.00 hod. pomoci uklidit areál koupaliště před dětským dnem. Vlastní
košt’ata, lopaty, hrábě, kolečko, pracovní rukavice vítány.
Vaše starostka Dita Losová Doubnerová
Hledáme zaměstnance na veřejně prospěšné práce
Z důvodu dlouhodobější nemoci paní Hanslové hledáme zájemce o vykonávání veřejně
prospěšných prací pro OÚ Třebusice. Jednalo by se o pracovní poměr na dobu určitou do 31.
7., uchazeč by měl být v evidenci ÚP. Náplní práce je péče o zeleň a pořádek v obci.
Podrobnější info na OÚ.
Dětské pasy
Chceme připomenout, že od 26. června 2012 končí možnost dětí zapsaných v
pase rodičů cestovat do zahraničí. Zápis dítěte v cestovním pasu rodiče, který byl
proveden do 30. 6. 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012 s tím, že není
dotčena platnost cestovních dokladů pro jejich držitele. Děti musí mít vlastní
cestovní doklad. Agendu cestovních dokladů vyřizuje Magistrát města Kladna,
odd. cestovních dokladů a občanských průkazů.

Zprávičky z naší školičky
Koncem měsíce dubna navštívil děti ve školce klaun. V květnu byly děti v Brandýsku na
divadelním představení. Děti podnikly pěší výlet do Kolče a také se fotografovaly. Školka
dodala krásná přáníčka na vítání občánků. Děti také vyráběly dárek maminkám ke dni matek.
Děti společně oslavily Mezinárodní den dětí. V červnu čeká děti velký výlet do plzeňské
ZOO, a slavnostní rozloučení s prvňáčky.
V měsíci červenci a srpnu bude mít školka zavřeno a během prázdnin by měla proběhnout ve
školce výměna oken.
Uzavírka žel. přejezdu směrem na Koleč
Informace o plánované uzavírce silnice III/10144 v úseku mezi obcemi Koleč – Třebusice z
důvodu opravy železničního přejezdu.
Předběžný termín uzavírky je od 18. 6. 2012 do 21. 6. 2012.
Neprůjezdný bude úsek železničního přejezdu, ostatní úseky budou označeny jako slepá
pozemní komunikace. Objízdná trasa se předpokládá z Kolče přes obec Blevice, Slatinu do
Třebusic, objízdná trasa platí obousměrně.
Ukončen počítačový kroužek pro začátečníky
Od 6. března do 15. května 2012 proběhlo v ZŠ Koleč celkem deset lekcí počítačového kurzu
pro začátečníky zdarma. Možnosti přihlásit se využili i naši občané. Kurz se jim moc líbil.
Účastníci získali základní informace jak pracovat s internetem, možnosti vyhledávání,
založení e-mailové adresy, základy aplikací Word a Excel a rovněž jak komunikovat
prostřednictvím programu Skype. V říjnu se připravují další kurzy, opět otevřené i pro
zájemce z okolních obcí. Podrobnější informace mohou případní zájemci získat na OÚ Koleč.
Výběr vodného
Výběr vodného za II. čtvrtletí proběhne 15. 6. po 16,00 hod. v Holousích, 16. a 17. 6.
v Třebusicích. Cena vodného je 36,-Kč/ 1m3 vč. DPH.
Kominické služby
Na OÚ byla opět doručena nabídka kominických služeb firmou, která práce prováděla v naší
obci už vloni. Někteří občané byli spokojeni, někteří pokazovali na nespolehlivost.
V současné době zjišťujeme zájem občanů, případní zájemci se mohou hlásit na OÚ do 13. 6.
2012.
Jízda historických vozidel
ORION klub Slaný zve na každoroční jízdu historických vozidel, která se koná 30. 6. 2012 na
silnici Knovíz - Brandýsek Olšany. Zahájení v 8,00 hodin v obci Knovíz. Ukončení v 18,00
hodin. Počítejte s omezením provozu na silnici Knovíz – Brandýsek.
Poděkování sponzorům Dětského dne 2012
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na letošní dětský den:
MC BOBIK * ELMA KLADNO * PEKÁRNA CVRČOVICE
SPORTKOHOUT * NOWACO * HOSTINEC „U JANOUŠKA“
AC SPARTA PRAHA fotbal
Naše poděkování patří také všem občanům, kteří přispěli do naší kasičky na OÚ. V kasičce se
díky Vám nastřádalo 2.217,-Kč.

Dětský Den ve Třebusicích

dne 9.června od 13:30
ve sportovní areálu „na koupališti“
Děti se mohou těšit na odpoledne plné her a zábavy
připravené hry a atrakce:
nafukovací hrad, skákací trampolína
autodráha, bowling, paintball,
střílení na fotbalovou i hokejovou branku
svůj program bude mít připravený Klaun Mireček
šmoulí dárky pro každého, bohatá tombola!!!
www.detskyden.webnode.cz
Pořádá futsalový oddíl PK Třebusice s OÚ Třebusice
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