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SPD jede do divadla
Dne 20. dubna jede Spolek přátel divadla na představení Klec bláznů do
Divadla
adla Radka Brzobohatého. Sraz je v 13 hodin u kapličky. Již nyní bylo
nutné zakoupit lístky na krásný a divácky hodně žádaný muzikál Noc na
Karlštejně do Hudebního divadla v Karlíně. Zájezd na toto představení se
uskuteční v pátek 11. října.

Putovní kontejner
Putovní kontejner na zpětný odběr elektrozařízení
bude umístěn před OÚ dne 24. 4. a 25. 4. 2013. Do
přistaveného kontejneru můžete odkládat níže
uvedená elektrozařízení: lednice, pračky, sušičky,
el.sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, digestoře,
parní
ní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holící strojky, pily,
vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky atd.
Pozor, kontejner je pouze na elektroodpad, kontejner na nebezpečný
odpad už byl přistaven pro občany 24. března.

Sbírka šatstva
OÚ Třebusice
řebusice ve spolupráci s Občanským sdružením
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého
ošacení. Ošacení můžete nosit průběžně na OÚ do
3.5.2013.
Vybíráme:
- letní a zimní oblečení - dámské, pánské, dětské,
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, útěrky
- látky - minimálně 1 m2, ne zbytky látek
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
skle
- vše nepoškozené
- peří,
eří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
- obuv - veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou,
aby se boty neztratily
Tel.312283747,, 737986407 p.Šulcová

30. dubna pálení čarodějnic – zásady bezpečného chování
Pálení na obecních pozemcích je možné pouze se souhlasem obecního
úřadu!
Ale i na soukromých pozemcích je nutné chovat se v souladu se zákony.
Otevřený oheň ve venkovním prostředí je jednou z nejčastějších příčin
vzniku požárů, proto stanoví právní předpisy řadu zákazů, omezení,
povinností a s tím souvisejících preventivních opatření pro jeho
rozdělávání a manipulaci s ním, a to jak z hlediska místa a času, tak
z hlediska povětrnostních podmínek. Většina takových zákazů, povinností
a opatření je zakotvena přímo v zákoně o požární ochraně či v zákonech
sloužících k ochraně dotčených složek životního prostření (např. lesní
zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší).
Mezi hlavní zásady bezpečného pálení patří:
• ohniště ohraničené kameny,
• v bezpečné vzdálenosti od obytných a hosp. budov,
• minimálně 50 metrů od kraje lesa,
• vždy musí být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let,
• oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, ohniště vždy
důkladně uhasit,
• je zakázáno pálit pneumatiky stejně tak jako pálení materiálů
obsahujících chemické látky,
• je vhodné si připravit dopředu v blízkosti ohně několik kbelíků s vodou
či pískem,
• k větším akcí je vhodné povolat požární hlídku např. z řad
dobrovolných hasičů.
Určitě také větší pálení ohlaste Hasičskému záchrannému sboru
Středočeského kraje. Pro ohlášení pálení lze využít on-line formulář na
http://hzssk.webrex.cz/.
Evidence slouží pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením
požáru, tj. aby hasiči Váš ohníček nepokládali za požár.

Zdravotní středisko Brandýsek
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že ve dnech 6. -9. 5. 2013
MUDr. Drahoňovská neordinuje. V pátek 10. 5. 2013 je provoz ordinace
jako obvykle. Zastupuje zdravotní středisko ve Pcherách, tel.:312587127.

Rekonstrukce bitvy z 2. světové války v Brandýsku
Military Klub Brandýsek pořádá již tradiční rekonstrukci bitvy. Akce se
koná 7. 5. 2013 v prostorách staré vodárny v Brandýsku.

Baráčníci
Výběr příspěvků bude probíhat 15. 5. v místní knihovně.

Zprávičky z naší školičky
V březnu jsme s dětmi hodně malovali na skleněné moduly a také
obrázky s požární tématikou do soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“.
V měsíci knihy jsme si povídali o spisovatelce Boženě Němcové a jejích
pohádkách. Také jsme navštívili naši místní knihovnu. Malovali jsme
vyfouknutá vajíčka. V dubnu jsme absolvovali workshop „Čokoládový
sen“. V dubnu jsme měli ve školce výchovný koncert „Já muzikant“ a
pojedeme na divadelní představení „Káťa a
Škubánek“ do Kladna.

Připravujeme na květen
Vítání občánků se bude konat 11. května 2013 od
14 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Dětský Den na konci května
V současné době je už známo pevné datum Dětského Dne ve
Třebusicích – sobota 25. května. Další informace o DD v naší obci se
můžete dočíst na webových stránkách www.detskyden.webnode.cz, kde
budou uváděny průběžně novinky, co bude na děti v průběhu akce čekat.
Kdo by se chtěl ještě přihlásit do sponzoringu této akce pro děti, ať už
finanční či hmotnou účastí, budeme jenom rádi. Kontaktovat můžete P.
Kubína (606540022, kubinp@ttc.cz), jednoho z organizátorů akce.

Třebusický futsal ukončil sezónu 2012/13
A-tým, divize A
Dalšího úspěchu ve své dlouholeté historii dosáhl A-tým PK Třebusice,
když v konečném pořadí divize A obsadil 3. bronzové místo. Po vydařené
druhé polovině soutěže tak třebusický tým obhájil své postavení v třetí
nejvyšší soutěži za poslední roky, když v předcházejících třech sezónách
se umístil postupně 2 x na 2. místě, 1 x na 4. místě.
Tabulka po 22. kole
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12.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
13
12
11
11
10
8
9
8
7
8
5

3
2
1
3
3
2
5
2
3
4
0
0

3
7
9
8
8
10
9
11
11
11
14
17

178
129
136
114
142
129
120
90
85
106
149
110

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

82
130
118
93
117
129
135
123
97
147
135
182

51
41
37
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25
24
15

B-tým, okresní přebor
V konečném zúčtování okresního přeboru skončil B-tým v polovině
tabulky na 7. místě, které vzhledem ke kvalitě soutěže a celosezónnímu
problému s hráčským kádrem je dobré umístění.
C-tým, okresní soutěž II. třídy
Náš druhý rezervní tým po skvělém vstupu do okresní soutěže II. třídy,
kdy okupoval přední příčky tabulky, postupně klesal ke dnu, ke kterému
spadl v posledním kole play off, kde prohrou s FK Kačice našemu týmu
zbyla pouze 18. příčka v soutěži.
Závěrem chce tým PK poděkovat všem sponzorům, kteří se finančně
podílí na chodu klubu: OÚ Třebusice, Sportkohout, Pekárna

Cvrčovice, Martin Šafr – elektroinstalace, TTC Telekomunikace.
Další novinky a výsledky z třebusického futsalu můžete sledovat na
webových stránkách www.pktrebusice.cz

