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Volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
Dne 10. -11. října se konají volby do obecního zastupitelstva a Senátu
Parlamentu ČR.
Volební místnost bude otevřena 10. října od 14 – 22 hodin.
11. října od 8 – 14 hodin. Volební místností je tradičně zasedací místnost
na OÚ Třebusice.

Kontejnery
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový
odpad budou přistaveny v sobotu 13. září
2014 před OÚ Třebusicích, a to v době od
9 – 11 hodin.
V Holousích bude přistaven kontejner v době
od 8 – 9:30 hodin.

Výběr vodného
Výběr vodného za 3. čtvrtletí se uskuteční 12. - 14. září.
V Holousích se bude vybírat v odpoledních hodinách 12. září.
Žádáme občany, kteří nebudou zastiženi doma, aby přišli
nahlásit stav vodoměru a uhradit vodné v úředních hodinách na OÚ.
Cena vodného je 43,- Kč/m3.

Laboratorní rozbor vody z vodovodního řádu v obci
Obec Třebusice jako provozovatel vodovodního řádu nechává pravidelně
zpracovávat laboratorní rozbory vody. Výsledky testů můžete zjistit na
obecním úřadě či webových stránkách obce.

Rekonstrukce autobusové zastávky
Od 2. 9. 2014 probíhá rekonstrukce
autobusové zastávky směrem na Kladno.
Náhradní autobusová zastávka pro směr
na Kladno je po dobu rekonstrukce
přesunuta před kapličku.
Omlouváme se za dočasné nepohodlí.

Oznámení knihovny Třebusice
Místní knihovna oznamuje, že má připraveno 139 "čerstvých" knih z
kladenské knihovny. Ve výměnném fondu jsou knihy různých žánrů romány pro ženy, historické románky, detektivky, čtení pro děti atd.
Srdečně zveme malé i velké čtenáře.

Zprávičky z naší školičky
V tomto školním roce nastoupilo do naší školičky 17 nových dětí. Celkem
navštěvuje naši školičku 27 dětí. Na měsíc září připravujeme návštěvu
divadelního představení O pejskovi a kočičce v Brandýsku. Čeká nás
setkávání s barvami – budeme mít týden ve znamení žluté. Přejeme
nováčkům, ať si v naší školičce brzy zvyknou a ať se jim u nás líbí.

Divadlo
Na další divadelní představení v rámci spolku SPD jedou občané
Třebusic. Tentokrát bude jejich cílem v sobotu 25. října divadlo Bez
Zábradlí, ve kterém shlédnou komediální hru jménem Terasa. Ve hře
účinkují přední herci pražských divadel – R. Hrušínský, J. Švandová,
D. Morávková, J. Carda, K. Brožová a další. Odjezd z třebusické návsi je
stanoven na 17. hodinu.

Dotace na výměnu kotlů
Pokračuje program finanční podpory výměny starých kotlů za nové
ekologické z prostředků Středočeského kraje. Více informací naleznete
na webových stránkách obce.

Třebusický futsal na začátku léta dvakrát slavil
Po náročné a celkově úspěšné sezoně 2013/14
třebusičtí futsalisté vyplnili čekání na podzimní nový
ročník dvěma turnaji. Oba dva se staly nakonec
vítěznými a tak mohl celek PK Třebusice postupně
slavit vítězství v 19. ročníku Memoriálu Petra Slance,
poté úspěch z 1.místa mohli oslavovat na slatinském
LK Trans Cupu.
Další novinky a výsledky z třebusického futsalu
můžete sledovat na webových stránkách
www.pktrebusice.cz

Výzva novým sponzorům PK Třebusice
Před každým začátkem futsalové sezóny nastává pro činovníky
futsalového klubu Třebusic důležitý krok v plánování rozpočtu na sezónu
2014/15. A-tým bude už osmým rokem nastupovat ve třetí nejvyšší
soutěži - divizi, B-tým bude hrát okresní přebor. Nemalé finanční
prostředky tým PK dává za pronájem haly BIOS ve Slaném, tak na
provoz domácích zápasů již zmiňované futsalové divize. Proto se
futsalový oddíl obrací na firmy i drobné podnikatele, kteří by chtěli
vstoupit jakoukoliv částkou do sponzorství v našem klubu, budou mile
vítáni. Můžeme všem zajistit solidní jednání a propagaci jejich firmy, ať už
se jedná na dresech, webových stránkách (www.pktrebusice.cz a
www.okfkladno.cz), či v jiných periodikách. Jakékoliv dotazy mohou
potencionální sponzoři klubu PK Třebusice směřovat na mob.telefony
606540022,
724600630
nebo
na
mailovou
adresu
pktrebusice@centrum.cz. Sponzorské smlouvy či finanční dary jsou
řádně přiznávány, klub PK Třebusice z.s.(zapsaný spolek) působí pod IČ
03008959.

Koncert v dolním hostinci „U Janouška“
Pod názvem Methanolové odpoledne – pietní akt k 2. výročí vyhlášení
prohibice, se skrývá koncert 5-ti punkových kapel včetně třebusické
kapely Všechno Špatně. Akce se koná 13. září 2014 od 16:00.

Neckyáda
Vodní park Čabárna srdečně zve na 1.
RELAX NECKYÁDU, která se koná v
sobotu 13. 9. 2014. Po celou dobu akce je
zajištěno občerstvení a doprovodné akce
(skákací hrad, přehlídka RC modelů,
soutěže...).
Registrace posádek na tel. 607 530 652.
Plavidlo musí být podomácku vyrobeno a
ekologické. Soutěží se ve dvou kategoriích
– rychlost a originalita plavidla.
Soutěží se o hodnotné ceny a vstupenky
pro diváky jsou slosovatelné.

Žádost o pomoc při přípravě výstavy
Obec Koleč ve spolupráci s Nadačním fondem Koleč připravuje výstavu
k 300 letému výročí trvání kostela v Kolči a žádá o pomoc při sběru
historických fotografií a předmětů. Zapůjčené věci budou po skončení
výstavy vráceny majitelům. Více informací na telefonu OÚ Koleč
315 783 828 nebo 722 724 461.

Montáž parkovací zábrany v areálu na koupališti
U vjezdu do sportovního areálu byla nově namontována zábrana.
Důvodem bylo vjíždění automobilů i přes zákaz vjezdu do areálu, došlo
k nabourání basketbalového koše.

Odečty elektroměrů
Od pondělí 8.9. do středy 10.9. 2014 proběhne v obci odečet
elektroměrů. Odečet bude provádět p.Peroutka, tel. 725 531 630.

