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Vodné za 2.čtvrtletí
Výběr vodného za 2. čtvrtletí proběhne 5. června 2015
v Holousích. V Třebusicích se bude vybírat ve dnech 6.
a 7. 6. 2015, cena za 1 m3 je 43,- Kč včetně DPH.

Brigáda „na koupališti“ a okolí
Před blížícím se Dětským Dnem ve Třebusicích, bychom chtěli poprosit
občany o pomoc a vyhlašujeme brigádu na uklizení sportovního areálu
„na koupališti“ před touto akcí. Dále plánujeme pletí a nové zakůrování
záhonů na koupališti, uklizení cesty a okolí směrem do Holous. Brigádu
vyhlašujeme na pátek 5. června od 17 hodin. Sraz na koupališti. Vlastní
lopaty, košťata, motyky, kolečka a jiné pracovní pomůcky vítány.

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že 8.–12.6. a 1.-3.7.2015
MUDr. Drahoňovská neordinuje z důvodu dovolené. Zastupuje zdravotní
středisko ve Pcherách – tel. 312 587 127.

Zelený kontejner
Před OÚ Třebusice je občanům každou třetí sobotu v měsíci od 8 do 12
hodin a v úředních hodinách stále k dispozici kontejner na bioodpad.
Do kontejneru patří: rostlinný odpad ze zahrady, zbytky ovoce a zeleniny,
drobné dřevní části větví, listí atd.
Do kontejneru nepatří: maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly
od potravin

Petice – dopravní situace v obci
Iniciativa občanů Třebusic ke špatné dopravní situaci v obci vyústila v
petici, ke které se můžete přidat svým podpisem. Petice je stále k
dispozici v úředních hodinách na OÚ. Termín uzavření petice je
8. června.

Zprávičky z naší školičky
V květnu za námi přijelo do školky divadlo Koloběžka a zahrálo nám
představení Návštěva v Broučkově. Také jsme vyjely za divadlem do
Brandýska. Vyráběli jsme zvířátka z plastových lahví. Na červen
plánujeme velký výlet parníkem po Vltavě.
Obecní úřad děkuje paní učitelkám za krásnou práci s dětmi a přejeme
jim mnoho radosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.

PK Třebusice a OÚ děkuje…
Futsalový klub PK Třebusice společně s OÚ Třebusice děkuje všem
přispěvatelům, kteří během roku přispívali do kasičky na místním OÚ na
pořádání Dětského Dne ve Třebusicích, který se tento rok koná 6. června.
Díky Vám se v kasičce nasbírala krásná částka 2.072,- Kč.
Děkujeme!!!

Jízda historických vozidel
Dne 27. června od 8 – 17 hodin se bude konat na trase Knovíz –
Brandýsek 27. ročník závodu do vrchu historických vozidel. Vzhledem
k tomuto závodu, je po dobu konání akce plánována uzavírka silnice
směrem na Slaný od obce Želenice - Knovíz.

Noc kostelů na Budči
Sládečkovo vlastivědné muzeum, Římskokatolická farnost Roztoky a
obec Zákolany srdečně zvou dne 29. května od 20 do 24 hodin na letošní
Noc kostelů. Z programu: od 20 hodin koncert barokní hudby, od 21,30
promítání opery Libuše na fasádu Budče.

Dětský Den v dolním hostinci
Paní Julie Arapidisová srdečně zve na oslavu Mezinárodního dne dětí,
která se koná v sobotu 30. května 2015 od 15 do 17 hodin ve dvoře
hostince U Janouška. Připraveno je drobné občerstvení, soutěže a hlavně
DĚTSKÁ DISKOTÉKA, hraje Dj Míra. Masky vítány.

Futsalový klub PK Třebusice společně
s OÚ Třebusice zve na

Předběžný časový program akce:
13:30 registrace dětí
13:40 1.kolo soutěží
15:00 2.kolo soutěží
16:00 opékání buřtů

Děkujeme sponzorům za finanční podporu:

FARMA CHMEL * ELMA KLADNO
BIDVEST * PEKÁRNA CVRČOVICE
SPORTKOHOUT – J.MYSLIVEC

