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Vodné za 3.čtvrtletí
Výběr vodného za 3.čtvrtletí proběhne 4.9. 2015 po 16
hodině v Holousích. V Třebusicích se bude vybírat ve dnech
5. a 6.9.2015, cena za 1 m3 je 43,- Kč včetně DPH.

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

Návrh územního plánu Třebusice – 2.opakované projednání
Dne 7.září 2015 od 16 hodin se koná 2. opakované veřejné projednání
územního plánu obce Třebusice v prostorách zasedací místnosti OÚ.
Všechny dokumenty jsou uveřejněny na úřední desce na webových
stránkách obce nebo jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ.

Zasedání zastupitelstva
Dne 16. září 2015 od 18 hodin se bude konat v prostorách zasedací
místnosti OÚ Třebusice zasedání obecního zastupitelstva.

Zprávičky z naší školičky – od nové paní ředitelky…
Naše školka prošla během prázdnin několika změnami. Jednou z nich je
rekonstrukce naší dosud zastaralé šatny. Vytvořili jsme nový barevný
nábytek, nově vymalovali a položili nový koberec. Šatna tím dostala nový
nádech a při příchodu na vás hned mezi dveřmi dýchne novota a čistota.
Dále školka prošla velkými personálními změnami. Do funkce byla na
základě konkurzního řízení od 1. 8. 2015 jmenována ředitelka Mgr. Lenka
Honsová, která od září bude v mateřské škole učit spolu s paní
Jaroslavou Vosykovou, učitelkou s pětadvacetiletou praxí a vypomáhat
jim bude paní Renáta Boumová, která bude učitelkám vždy při ruce. Paní
kuchařka Edita Koksteinová a paní uklízečka Helena Neradová ve školce
zůstávají i nadále a celý náš tým zajistí pro děti kvalitní vzdělávání a
udělá vše proto, aby se děti do školky každý den těšily. Za sebe přeji
novému týmu spoustu energie a dětem spokojený rok plný nových
informací, znalostí a vědomostí.
Lenka Honsová, ředitelka MŠ DUHA Třebusice

Diakonie Broumov
OÚ Třebusice ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov
vyhlašuje sbírku použitého ošacení. Ošacení můžete nosit průběžně na
OÚ od 21.9.2015 do 20.10.2015. Tuto charitativní formu využití starého
ošacení preferujeme před nabídkami firem, které staré ošacení využívají
čistě pro komerční účely.
Vybíráme:
- letní a zimní oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, útěrky
- látky - minimálně 1 m2, ne zbytky látek
- obuv - veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou,
aby se boty neztratily

Dopravní obslužnost v obci
Každoročně dotujeme víkendové autobusové spoje částkou 43.200 Kč,z rozpočtu obce. Spoje jezdí na Kladno většinou prázdné, z tohoto
důvodu uvažujeme o zrušení těchto spojů od roku 2016. Vážní zájemci o
zachování těchto spojů ozvěte se na OÚ ať zbytečně neplatíme něco, co
není našimi občany využíváno.

Petice proti průjezdu těžké nákladní dopravy obcí
Na petičních arších, které jsme obdrželi, bylo celkem 171 podpisů.
V souvislosti s řešením dopravní situace jsme se dohodli na společném
jednání s obcemi Brandýsek, Kamenný Most, Zvoleněves a Žižice a
chceme území našich obcí řešit jako celek.
Společného setkání s námi se účastnili také zástupci dopravních odborů
Magistrátu města Kladna a Slaného, Středočeského krajského úřadu a
Krajské správy a údržby silnic. Na základě jejich připomínek a podnětů
bude zpracován projekt dopravně inženýrských opatření a předán ke
schválení příslušným orgánům. Bude to běh na dlouhou trať, ale
nehodláme se vzdát.

Výzva novým sponzorům PK Třebusice
Před každým začátkem futsalové sezóny nastává pro
činovníky futsalového klubu Třebusic důležitý krok
v plánování rozpočtu na novou sezónu. A-tým bude už
devátým rokem nastupovat ve třetí nejvyšší soutěži –
divizi A, B-tým bude hrát okresní přebor. Velké
finanční prostředky tým PK dává za pronájem haly
BIOS ve Slaném a za pořádání domácích zápasů
v rámci divize. Proto se futsalový oddíl obrací na firmy
i drobné podnikatele, s žádostí o finanční podporu. PK Třebusice z.s. je
v souladu s novou legislativou zapsaný spolek, působí pod IČ: 03008959.
Samozřejmostí je tedy průkazná evidence využití veškerých darů,
možnost vystavení potvrzení pro účely daňových odpočtů a zajištění
propagace sponzorské firmy, ať už 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 (P.Kubín), 724600630 (M.Kubín)
nebo na mailovou adresu pktrebusice@centrum.cz.

Vodní park Čabárna srdečně zve na 2.ročník RELAX NECKYÁDY,
která se koná v sobotu 19. 9. 2015. Po celou dobu akce je zajištěno
občerstvení a doprovodné akce pro vaše ratolesti (skákací hrad,
přehlídka RC modelů, soutěže, dětské hřiště, ZOO koutek...).
Vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny.
Program:
11:00 – 12.30
13:00
13:30
15:00 – 18:00
15:30
16:30
17:00 – 23:00

Registrace plavidel
Představení posádek a plavidel
Start Neckyády
Doprovodné akce
Plovoucí lávka odvahy – pro všechy odvážlivce
Vyhlášení výsledků – anketa o nejoriginálnější plavidlo
Dvě živé kapely „ROCK – POP – LATINA“

Informace pro soutěžící:
Plavidlo musí být podomácku vyrobeno a ekologické.
Soutěží se ve dvou kategoriích – rychlost a originalita plavidla.
Soutěže se může zúčastnit – jednotlivec, skupina, firma, rodina, atd.
Hodnotné ceny a hlavně hromada srandy a adrenalinu.
Cena za rychlost
1. místo – uzená kýta
2. místo – 100 piv
Cena za originalitu
1. místo – pohár + uzená kýta
2. místo – 100 piv
Registrace týmů na:
vladimir.laznovsky@seznam.cz
tel.607530652

