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Poděkování za účast na brigádě
Chtěli bychom zpětně všem poděkovat za hojnou účast na brigádě ve
sportovním areálu "na koupališti", konanou 5.června. Přálo nám počasí
a mnoho práce se udělalo nejen v areálu, ale i v okolí. Na fotogalerii
z brigády se můžete podívat na webových stránkách obce. Ještě jednou
děkujeme !!!

OÚ dovolená – změna úředních hodin
Oznamujeme dočasnou změnu úředních hodin:
13. 7. - 17. 7. 2015 a 6. 8. – 14. 8. 2015 dopoledne zavřeno, odpoledne
v pondělí a ve středu 17-19 hod. otevřeno, bez možnosti ověřování
podpisů a listin, bez výstupů z Czech POINTu. Obecní knihovna bude
zavřena dne 29. července. Ostatní středy o prázdninách bude čtenářům
k dispozici.

Kontejnery na rozměrný a nebezpečný odpad
12. září 2015 od 9 – 11 hodin budou před OÚ v Třebusicích přistaveny
kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
V Holousích bude přistaven pouze kontejner na rozměrný odpad v době
od 9 – 11 hodin.

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že 16. 7. -17. 7. 2015
a 27. 7. - 31. 7. 2015 MUDr. Drahoňovská neordinuje z důvodu dovolené.
Zastupuje zdravotní středisko ve Pcherách – tel. 312 587 127.

Třebusický občasník 4 2015
Bioodpad
Před OÚ Třebusice je občanům v úředních hodinách OÚ stále k dispozici
kontejner na bioodpad. Kontejner bude také otevřen každou třetí sobotu
v měsíci od 8 – 12 hodin. 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

Zprávičky z naší školičky
V červnu děti ve školce oslavily Den dětí, shlédly ukázku práce psovodů
z Věznice ve Vinařicích a podnikly výlet parníkem po Vltavě. Účastníci
plaveckého výcviku obdrželi mokré vysvědčení a také se uskutečnila
besídka se slavnostním rozloučením s předškoláky.
Paní Mgr. Lenka Honsová, která byla dočasně pověřena řízením MŠ,
uspěla ve vyhlášeném výběrovém řízení na pozici ředitelky MŠ a byla
jmenována ředitelkou MŠ. Od 1. 9. se na děti těší spolu s novou paní
učitelkou.

PK Třebusice děkuje…
Futsalový klub PK Třebusice společně s OÚ Třebusice dodatečně děkuje
všem sponzorům i drobným přispěvatelům za finanční dary na pořádání
Dětského Dne. Fotografie z akce jsou k vidění na webových stránkách
obce. Podle registrací dětí navštívilo DD ve Třebusicích 68 dětí. Účast
odhadujeme vyšší, cca 80 dětí, protože někteří se neregistrovali.

Pietní akt u opraveného pomníku Mistra Jana Husa
U příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa se v pátek 3. 7. od
17.00 hodin u našeho pomníčku uskuteční pietní akt, na kterém přislíbil
účast také farář Sboru církve československé husitské ve Slaném pan
Mgr. Stanislav Jurek.
Pomníček byl letos opraven a doplněn novou výsadbou, kterou navrhla a
realizovala za pomoci celé rodiny paní Jolana Burešová. Přijďte se
podívat, jak pomníček prokoukl.
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Z historie našeho pomníčku
Roku 1920 byl na naší návsi podle návrhu tehdejšího starosty p. Červenky vystavěn pomník
Mistra Jana Husa, který byl slavnostně odhalen 4. července téhož roku. Pomník je ozdoben
kalichem a nápisem: "NEZAHYNE NÁROD ČESKÝ POKUD ZÁŘIVÝM VZOREM MU BUDE
VELKÝ MUČEDNÍK KOSTNICKÝ"
Dle legendy Mistr Jan Hus kázal na skále v nedaleké Knovízi při svém putování po Čechách po
svém vyhoštění z Prahy. Také v blízkém Slaném má husitství dlouholetou tradici. Již v roce

1419 se většina slánských občanů přihlásila k husitství a první mše s
přijímáním pod obojí (utrakvismus) se konala o rok později v kostele sv.
Gotharda. Město Slaný patřilo k tzv. pěti vyvoleným českým městům, ve
kterých se husitství formovalo. Když se tehdejší zastupitelstvo rozhodlo
zvelebit obecní náves, nechali zde vybudovat pomníček právě Mistru
Janu Husovi.

Kdo to byl Mistr Jan Hus
Náboženský myslitel, kazatel a reformátor Mistr Jan Hus se narodil v roce
1371 v Husinci u Prachatic. Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli.
Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal
si tím obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po
královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni nahlas
vyslovit nesměli. Pražský arcibiskup dal v roce 1410 na Husa uvalit
kletbu. Hus musel opustit Prahu, ale v kázání pokračoval. Čechy
znamenaly pro Husa bezpečí. Nebezpečí ale přišlo od koncilu, který
zasedal v jihoněmecké Kostnici. Císař Zikmund vyzval Husa, aby se
omluvil za své kacířství, před církevním koncilem. Žádal jeho podřízení se
autoritě církve. Jakmile vstoupil Hus na půdu církve, podléhal církevnímu
právu a podle něj už byl předem odsouzen. V Kostnici byl zatčen a
uvězněn. Hus věděl, že jako kněz - kacíř může dostat trest doživotního
žaláře, pokud se omluví, nebo bude upálen, pokud omluvu odmítne.
Církev ho obvinila i z názorů, které nikdy nehlásal. Ani po dlouhém
vězení, tělesných trestech a psychickém tlaku, Hus neustoupil ze svých
názorů a byl 6. července 1415 upálen na hranici před hradbami Kostnice
a to na místě, kam se zahrabávali koně. Kati Husův popel vyhrabali a
hodili ho do Rýna, aby z Husa, jako z kacíře, nic nezůstalo a aby jeho
příznivci nemohli uctívat jeho ostatky. Hus ale dobře věděl, že jeho smrt
bude mít v Čechách obrovský ohlas.
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