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Výběr vodného
Výběr vodného za 3. čtvrtletí se uskuteční o víkendu 15. - 16.
prosince. V Holousích se bude vybírat 14. 12. 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 36,- Kč/m3. Dohoda termínu je možná
na tel. 737 986 407.

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že 16. 11. 2012 MUDr.
Drahoňovská neordinuje. Zastupuje zdravotní středisko ve Pcherách –
tel. 312 587 127.
Mezi vánočními svátky 27. 12. a 28. 12. se také neordinuje.

Svoz bioodpadu
OÚ Třebusice oznamuje, že poslední svoz bioodpadu se bude konat v
úterý 27. listopadu 2012.
Výlukový jízdní řád ČD
ČD informuje, že 26. až 29. listopadu 2012, vždy v čase 8:10 hod. až
14:40 hod. proběhnou denní výluky v úseku Kladno-Ostrovec – KladnoDubí – Kralupy nad Vltavou na trati 093 Kralupy nad
Vltavou – Kladno. Všechny vlaky Kralupy nad Vltavou
– Kladno a opačně budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou, která bude organizována podle
výlukového jízdního řádu. Tento výlukový jízdní řád
naleznete na www.cd.cz ve složce www.cd.cz - Vlakem
po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády, bude k nahlédnutí na místním
OÚ nebo na webových stránkách obce.
Ceny známek za popelnice v roce 2013
Cena známek v příštím roce bude upravena pouze o změnu sazby DPH.
Úřední hodiny o Silvestra
Dne 31.12. 2012 odpadají úřední hodiny.

Sbírka použitého ošacení
OÚ Třebusice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov
vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Ošacení můžete nosit průběžne na
OÚ v Třebusicích do 12.12.2012, tel. 737986407.¨
Vybíráme:
letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
látky - minimálně 1m2, ne zbytky látek
obuv – nepoškozenou

Knihovna – nové knihy
Do naší knihovny dorazila „čerstvá“ zásilka knih z
výměnného fondu kladenské knihovny. V naší
nabídce máme beletrii i detektivní žánr, celkem
128 nových knih. Srdečně zveme velké i malé
čtenáře!!!

Zprávičky z naší školičky
Do školky je ve školním roce 2012/2013 zapsáno
28 dětí, pravidelně chodí 26. Děti pokračují ve
výuce angličtiny, jezdí jako v minulých letech na
plavání. V říjnu se konala školka v přírodě v areálu
Čabárny, v listopadu děti navštívili hvězdárnu ve
Slaném, loutkové divadlo a budou malovat velkou
papírovou "perníkovou" chaloupku.

… z historie obce:
Spolky ve Třebusicích:
V obci bývalo v minulosti
mnoho zájmových
sdružení:
- mezi sportovní kluby
patřili cyklisté, fotbalisté,
dělnická TV jednota, klub
stolního tenisu. Nesmíme
zapomenout ani na SOKOL
- dalšími ve 20.století, které
v naší obci existovaly byli
Divadelní spolek a Červený
kříž, Sbor dobrovolných
hasičů..

Zapůjčení sítě do sportovního areálu
OÚ Třebusice zakoupil v září 2012 do sportovního areálu „na koupališti“
síť na nohejbal či volejbal. V případě zájmu, je síť zdarma k zapůjčení
„proti podpisu“ na OÚ, tel. 312 283 747, 737 986 407.

Třebusický futsal
Všechny tři futsalové týmy vstoupily v říjnu, respektive
v listopadu do svých mistrovských soutěží.

A-tým
Futsalový klub PK Třebusice má za sebou 6 kol nového ročníku 2012/13
divize A, po jejichž odehrání okupuje prozatím 7.místo v klidném středu
tabulky. Nejbližším zápasem, kdy by diváci mohli vidět třebusické hráče
v akci, je páteční večer, kdy v domácím prostředí haly BIOS Slaný hostí
naše mužstvo tým z Mladé Boleslavi. Utkání se hraje od 19:10.
B-tým
Druhý tým třebusických vstoupil do okresního
přeboru Kladenska až v uplynulém víkendu a po
dvou odehraných zápasech má na kontě 3 body
za výhru nad JIKEM Kralupy n/Vltavou 4:0,
v druhém zápase nestačil na kladenský OMASK
1:3. Další zápasy odehraje v sobotu 24.listopadu
v kladenské hale BIOS s týmy Klobuk a Bressonu
Kladno.
C-tým
Mladé mužstvo našich juniorů vystupujících pod
označením C-tým zatím odehrálo také pouze
jeden turnajový den v okresní soutěži II.třídy, v kterém ukázalo své
vzrůstající kvality a po prvních třech zápasech vede dosavadní tabulku
nejnižší okresní soutěže. Nejprve remizovalo s týmem Jafra Slaný 1:1,
poté zvítězilo postupně nad Fobozem Slaný „C“ 3:1 a týmem Stehelčevse
5:2. Další zápasy C-tým sehraje o následující neděli ve stochovské hale
s mužstvy Blevic a TJ Slabce.
Více informací o futsalovém klubu najdete na adrese www.pktrebusice.cz

Rozsvícení vánočního
vánoč
stromu
Setkání dětí s Mikulášem
čertem
a andělem

Zveme všechny občany na tradiční předvánoční akci.
akci
1. prosince od 17 hodin se koná před OÚ Třebusice
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem.
ohňostrojem
Akce poté pokračuje cca od 17:15
ve venkovních prostorách
Hostince „U Janouška“
Mikuláš
Mikulášskou
nadílkou pro děti.
Mikuláš,, čert a anděl budou nadělovat dětem
za pěknou písničku či básničku balíček.
Po nadílce bude pro děti připravena menší diskotéka
Po celou dobu akce je zajištěné teplé občerstvení,
občerstvení
pro děti zdarma.

