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Nádrž – slovo starostky
Mám radost, že aspoň několik srpnových dnů počasí dovolilo koupání v naší nádrži. Voda tu byla
krásně teplá a plavalo se tu báječně.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří svojí dobrovolnou brigádou pomohli znovu
zprovoznit vodní nádrž. Nádrž byla vyčištěna, ale koupání je zde stále na vlastní nebezpečí.
Prostředí nádrže chceme ještě doplnit zelení a jednoduchými, pokud možno nerozbitnými, herními
prvky. Prosím všechny, aby nebyli lhostejni k ničení a vandalismu a nebáli se ozvat buď přímo,
nebo se obraťte na mě, či místostarostku. Rodiče a vedoucí klanů, prosím, aby promluvili do duše
svým dítkům a kámošům. Když si děti a mládež vybavení zničí a nechají po sobě nepořádek, nás
to bude mrzet a bude nám líto zbytečné práce, ale především vše stojí peníze, kterých rozhodně
nemáme nazbyt! Prosím majitele psů, aby v nádrži nekoupali psy a
v okolí nádrže psy nevenčili. Vím, že tím omezuji i ty, kteří hovínka po
… z historie obce:
psech sbírají, ale bohužel, jste stále v menšině!
Dita Losová Doubnerová
Roku 1920 byl na třebusické
návsi podle návrhu tehdejšího
Volby 2012
starosty p.Červenky vystavěn
pomník Mistra Jana Husa, který
Volby do krajských zastupitelstev se se uskuteční pátek a sobotu 12.
byl slavnostně odhalen
a 13. října 2012. Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte
4.července téhož roku. Pomník
nejpozději 9.října.2012. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je
je ozdoben kalichem a nápisem:
přímo ve volební místnosti.
"NEZAHYNE NÁROD ČESKÝ
Výběr vodného
POKUD ZÁŘIVÝM VZOREM
MU BUDE VELKÝ
Výběr vodného za 3. čtvrtletí proběhne 7. 9. 2012 v Holousích. V
MUČEDNÍK KOSTNICKÝ"
Třebusicích se bude vybírat ve dnech 8. a 9. 9. 2012, cena za 1 m3 je
36,- Kč včetně DPH.

Obnova katastrálního operátu
OÚ Třebusice podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Kladno, č.j. OO-8/2011- 203 oznamuje, že v zasedací místnosti
budovy OÚ v Třebusicích bude ve dnech od 19.09.2012 do 03.10.2012 vyložen k veřejnému nahlédnutí
obnovený katastrální operát přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou v katastrálním území obce
Třebusice. Pracovnice KÚ budou v zas.místnosti OÚ Třebusice občanům k dispozici ve dnech 19.9. 12,30–
14,30 hod., 24.9. 17-19 hod., 26.9. 9-11,30 hod., 3.10. 13-16 hod.
Více informací na úřední desce.
Vývoz popelnic
Ve svátek 28. 9. 2012 bude vývoz popelnic probíhat jako obvykle.
Upozornění od října bude zimní režim vývozu popelnic se zelenou známkou.
Zprávičky z naší školičky
Naše školička je nyní duhová i uvnitř!
O prázdninách byla ve školce kompletně vyměněna okna a vstupní dveře. Část prostor byla nově
vymalována veselými barvami. Šatna je žlutá a zelená, ložnice světlounce modrá a jídelna oranžová. Paní
učitelka dozdobila stěny vlastními kresbami. Přejeme, ať se dětem v novém líbí.

SPD jede na Fidlovačku
Podzimním kulturním zájezdem pro SPD bude návštěva nejdokonalejšího muzikálu všech dob, tak bývá
nazývána slavná „My Fair Lady“, kterou poprvé ve své historii uvádí Divadlo Na Fidlovačce. Lístky na toto
představení byly zakoupeny na sobotu 27. října od 15 hodin. Podrobnosti o zájezdu včas uveřejníme.
Zumba – od 3.9.
Po prázdninách pokračuje cvičení s Adélou v sokolovně v Brandýsku. Zumba bude opět v pondělí od 20.
hodiny a Adéla pro Vás připravila novinku, cvičení s prvky jógy. Ve čtvrtek od 18.00 bude klasická Zumba.
Havárie vody – co dělat…
V případě havárie vody (nebo jiných), kontaktujte paní Jitku Šulcovou
tel.: 737 986 407 nebo starostku Ditu Losovou Doubnerovou 603 201 510.
Odečet elektřiny
Odečet elektřiny firmy ČEZ bude probíhat 12.-13. 9. 2012 od 8.00-13.00 hodin, v nepřítomnosti zanechte
vzkaz na viditelném místě nebo u sousedů.
Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad
Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad budou přistaveny pouze
před budovou OÚ dne 15. září 2012 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).
Popelnice na tříděný odpad- co tam nepatří
Kontejner na sklo je určen pouze na drobné sklo, autosklo nelze
tímto způsobem likvidovat. Prodejci autoskel mají domluvený zpětný
odběr starých autoskel se specializovanými firmami. Odevzdávejte stará skla jim. My tuto smlouvu
nemáme, sobě jste práci ušetřili, nám jste ji přidělali.
Dýňování
Vyhlašujeme anketu, zda pokračovat v tradici dýňování. Účast na akci má klesající tendenci, proto
zvažujeme, zda finanční prostředky nevyužít jinak a lépe, pro větší počet dětí. Zájemci o akci, ozvěte se na
OÚ do konce září.
Základní potraviny v hospodě
Dolní hospoda se připravuje na zahájení prodeje základních potravin.
O zahájení prodeje Vás budeme informovat.
Futsalový klub PK Třebusice společně s OÚ Třebusice pořádá
v sobotu 22. září od 10:00
ve sportovním areálu „na koupališti“
Fotbalové dopoledne
Děti, zejména kluci, se mohou těšit na
fotbalové disciplíny, které je prověří,
jak šikovní jsou s fotbalovým míčem.
Nebude chybět ani konečná hra
na obě branky

