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Vodné za 1.čtvrtletí
Výběr vodného za 1. čtvrtletí proběhne 22. 3. 2013
v Holousích. V Třebusicích se bude vybírat ve dnech
23. - 24. 3.2013, cena za 1 m3 je 43,- Kč včetně DPH.

Omezení úředních hodin na OÚ
V týdnu od 4. – 8. března 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.

Čtenář roku
20. března od 18 hodin budou v prostorách OÚ Třebusice oceněni
nejpilnější čtenáři z naší místní knihovny.

Jasanový lesík u vodní nádrže
Na začátku letošního roku došlo ke kácení jasanového lesíka u vodní
nádrže. Občané se obracejí na OÚ s žádostí o informaci, kdo takové
kácení povolil. Pozemek je soukromý, a protože se na něm nachází
hnízdiště havrana polního, agendu povolení ke kácení dřevin řeší
Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí. Obec by pozemek
ráda koupila a zachovala zde lesík, ale nabídnutá cena překročila 2,6
mil., proto není pozemek možné odkoupit.

Konkurs na místo ředitele MŠ DUHA Třebusice
V lednu proběhlo konkursní řízení na místo ředitele MŠ DUHA Třebusice.
Konkursní komise nedoporučila ke jmenování ani jednu z přihlášených
uchazeček. V měsíci dubnu bude vyhlášeno nové konkursní řízení.

Výsledky voleb prezidenta ČR v obci Třebusice
1.kolo
1. Miloš Zeman
62 hlasů
2. Jan Fischer
51 hlasů
3. Jiří Dienstbier
50 hlasů
4. Karel Schwarzenberg 36 hlasů
5. Vladimír Franz
16 hlasů
6. Taťana Fischerová
9 hlasů
7. Jana Bobošíková
8 hlasů
8. Zuzana Roithová
6 hlasů
9. Přemysl Sobotka
1 hlas
Volební účast v první kole byla 58,72% .
2.kolo
1. Miloš Zeman
166 hlasů (73%)
2. Karel Schwarzenberg 61 hlasů (27%)
Volební účast ve druhém kole byla 57,39%.

Zprávičky z naší školičky
Po vánočních prázdninách jsme se hned pustili do práce. Rodiče nám
vyrobili bramborová tiskátka, kterými jsme zdobili šatičky pro papírové
panenky.
17. ledna jsme navštívili ZŠ Brandýsek, aby naši předškoláčci viděli, jak
to ve škole vypadá ještě před zápisem do první třídy.
29. ledna skončil kurz plavání, všichni obdrželi za šikovnost a statečnost
mokré vysvědčení.
Společně jsme využili sněhové nadílky a byli sáňkovat. 31. ledna budeme
mít karneval.

Poděkování Farmě CHMEL
OÚ a MŠ DUHA Třebusice děkují farmě Chmel za sponzorský dar ve výši
50 tis., ze kterého pořídíme 4 nové stoly, 24 židliček a altánek na
zahradu, abychom si pobyt venku mohli užívat i za sluníčka nebo deště.

Třebusický futsal na začátku roku 2013
A-tým, divize A
První třebusický tým se v průběžném pořadí pohybuje v klidném středu
divizní tabulky, v posledním utkání ve 14.kole přehrál ústecký Relax
v poměru 10:6.
Tabulka po 15.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FC Balticflora Teplice B
Combix Ústí ¨n/LabHrasů Slaný
MCE Slaný
Malibu Ml:Boleslav
1.DFK Slaný
PK Třebusice
Gardeline Litoměřice
Atmos Bělá p.Bezd.
AFK Kralupy n/Vlt.
Legie Příbram
Relax Ústí n/Lab.

15 10
15 9
15 9
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 4
15 3
15 2

2
3
2
2
3
1
1
4
0
2
4
0

3
84 : 71
3 100 : 60
4
81 : 60
5
59 : 72
5 104 : 84
7
88 : 81
7
91 : 91
5
88 : 89
9 108 : 88
9
52 : 72
8
71 : 104
13 73 : 128

32
30
29
26
24
22
22
22
18
14
13
6

B-tým, okresní přebor
Po polovině soutěže se drží B-tým v polovině tabulky na šestém místě.
V posledním kole, které uzavíralo 1.polovinu soutěže, si třebusičtí připsali
plný počet 9 bodů, když postupně porazili 5:1 Čechii Slaný B, Tatran
Zlonice 2:0 a v derby přehráli rezervu Brandýska 5:1.
C-tým, okresní soutěž II.třídy
Po 5.kole se pohybuje náš druhý rezervní tým v polovině
devatenáctičlenné tabulky na 10.místě. V posledním kole naši junioři
remizovali s týmem European Transport Slaný 1:1 a s Čechií Slaný C 3:3.

Další program našich týmů:
1. února hraje PK Třebusice A v Lovosicích s týmem Gardeline
Litoměřice, 2. února hraje své další turnajové kolo PK Třebusice B, utká
se s týmy Omask Kovo Kladno a Jiko Kralupy n/Vlt.
10. února hraje své další turnajové kolo PK Třebusice C, v němž se utká
s týmy Horního Bezděkova a Hvězdy Kladno. Hraje se ve SH Stochov.
Další novinky a výsledky z třebusického futsalu můžete sledovat na
webových stránkách www.pktrebusice.cz

Kulturní akce v letošním roce
Také letos pro Vás připravujeme tradiční kulturní akce. V březnu se
uskuteční odpoledne s muzikou při příležitosti MDŽ. Nové občánky
přivítáme v květnu. V červnu se mohou děti opět těšit na Den dětí a závěr
roku plánujeme Mikulášskou s rozsvěcením obecního vánočního
stromku. Futsalisté by chtěli uspořádat také ještě jednu sportovněspolečenskou akci pro děti a dospělé.

Přípravy Dne dětí
Již nyní se futsalisté začínají chystat na Den Dětí, který organizují ve
spolupráci s OÚ a dalšími sponzory tento rok již po jedenácté. Proto se
obracíme již nyní na sponzory, kteří by chtěli přispět finanční, či hmotnou
formou, aby se obraceli na koordinátora akce: Pavla Kubína, tel.
606540022, e-mail:kubinp@ttc.cz

Tradiční odpoledne s muzikou
pro seniorky u příležitosti MDŽ
se koná
10. března od 14 hodin
„v dolním hostinci“
…muziku uchu lahodící obstará známý
hudebník J. Bláha

