Třebusický občasník
Ročník X.

Vydání 5/2016

www.trebusice.cz

Vydává Obec Třebusice , IČ00235032, se sídlem Třebusice 133, 273 41 Třebusice, bezplatně pro občany Třebusic.
Vychází 7 x ročně, náklad 200 ks. Evidenční číslo periodického tisku: MK CR E 22114. Datum vydání 18.10.2016

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev
Dne 7. - 8.10. 2016 proběhly volby do krajských zastupitelstev. Voleb
v naší obci se aktivně zúčastnilo 141 voličů, platných hlasů bylo 139.
Výsledky v naší obci:
1. KSČM
2. ANO 2011
3. Česká pirátská strana
4. ČSSD
5. Starostové a nezávislí
6. Koalice SPD a SPO

40 hlasů
31 hlasů
14 hlasů
13 hlasů
11 hlasů
10 hlasů

7. ODS
8.-9. Svobodní a soukromníci
8.-9. Koalice KDU-ČSL, SZ
10. DSSS
11.-12. TOP 09
11.-12. SPR-RSČ M.Sládka

8 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Svoz placených nádob s bioodpadem do listopadu
Firma AVE Kladno s.r.o. prodlužuje svoz placených nádob s bioodpadem
(hnědé s nálepkou bioodpad) do konce měsíce listopadu.
Upozorňujeme majitele placené služby, že v listopadu bývá problém
s přimrzlým odpadem v popelnici, proto prosíme odpad v nádobě před
vývozem "protřepte/upravte" pro usnadnění výsypu.

Zasedání zastupitelstva
Ve středu 26. října 2016 od 18 hodin se koná v zasedací místnosti OÚ
Třebusice jednání zastupitelstva obce Třebusice.

Nové knihy v knihovně
V naší knihovně je připraveno 165 knih z výměnného fondu kladenské
knihovny. K dispozici jsou knihy všech žánrů pro všechny čtenáře romány, detektivky, kuchařky, knihy pro děti atd.
Srdečně zveme všechny čtenáře k výpůjčce.

Upozornění pro majitele kotlů na tuhá paliva
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, upozorňuje na novou
povinnost kontroly technického stavu a provozu kotlů na tuhá paliva o
jmenovitém tepelném příkonu 10 kW a vyšším, které slouží jako zdroje
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato povinnost je
stanovena v § 17 odst. 1, písm. h) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší. První kontrola, dle tohoto zákona, musí být provedena do
31. 12. 2016 a po té prováděna vždy jednou za dva kalendářní roky.
Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, jejichž seznam dle
jednotlivých výrobců zařízení je umístěn na internetových stránkách
Asociace podniků topenářské techniky http://www.aptt.cz/ v záložce
„kontroly kotlů“. Odborně způsobilá osoba pak vystaví doklad o tom, zda
je anebo není stacionární zdroj instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce zařízení a zákonem o ochraně ovzduší.
Tento doklad pak může být vyžadován k předložení orgánu ochrany
ovzduší obce s rozšířenou působností. Případné nepředložení tohoto
dokladu je přestupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možné
sankcionovat až do výše 20.000,- Kč. Rovněž upozorňujeme
provozovatele lokálních topenišť, že palivem nikdy nemůže být chemicky
ošetřené dřevo (dřevo nalakované, dřevotřísky apod.), oleje nebo
jakýkoliv jiný odpad.

Zprávičky z naší školičky
V září jsme v naší školce uspořádali ZAHRADNÍ SLAVNOST, během
které proběhl i Den otevřených dveří. Přišlo opravdu hodně zájemců, kteří
si naši školku prohlédli. Děti se představily krátkým vystoupením, přivítali
jsme nové děti, opekli jsme buřty a užili si společné odpoledne. Dále jsme
byli na návštěvě Farmy Chmel v Třebusicích, kde se děti svezly na
ponících, nakrmily kravičky, prasátka a prohlédly si celou farmu. V říjnu
jsme absolvovali výlet do ZOO PRAHA, kde jsme v rámci projektu
ZVÍŘATA SVĚTA shlédli spoustu zvířat. Také jsme navštívili divadelní
představení na Brandýsku „S čerty nejsou žerty“ a nikdo z našich dětí se
nebál. Jsou to hrdinové. Ještě nás čeká 1. duhové dýňování a strašidelná
Halloweenská stezka odvahy.

SPD do divadla
Další kulturní program má před s sebou SPD. Tentokrát vyrážíme v
sobotu 26. listopadu 2016 a jedeme na divadelní představení „Až naprší
a uschne“ hrané v divadle Na Fidlovačce. Odjezd z návsi bude v 13:30
hodin od kapličky.

Futsalisté PK Třebusice slaví 40 let – historie 4.díl
Pokračujeme v mapování historie futsalového klubu PK Třebusice,
navazujeme na pokračování z minulých čísel občasníku.
Do nové sezony 2008/09 vstupoval náš A-tým do druhé sezony divize A,
B-tým se po obhajobě titulu z okresního přeboru přihlásil poprvé do
krajského přeboru, což z něj udělalo nejvýše postavený rezervní celek na
Kladensku. Celou sezonu prošli oba celky se střídavými výsledky a tak
nakonec společné 8. místo v obou soutěžích bylo bráno kladně.
Následující sezona 2009/10 byla brána z historického pohledu klubu jako
nejlepší v historii, když jsme obsadili v divizi A 2. místo za postupujícím
FC 83 Příbram, B-tým obsadil v druhé sezoně v KP konečné 7. místo. Na
výbornou sezonu jsme navázali v letním období, kdy jsme v Klatovech
vyhráli turnaj PROLOV CUP, kterého se zúčastnilo 50 týmů. Na vítězné
vlně jsme kráčeli i v podzimním období v divizi A, kdy jsme první polovinu
soutěže ovládli a stali se neoficiálním půlmistrem soutěže. 1. příčku jsme
nakonec ale neudrželi a na konci celé sezony 2010/11 obhájili 2. místo se
ztrátou jediného budu na vítěze Slavii Liberec. Hůře se vedlo naší rezervě
v KP, když obsadila 10. místo v soutěži a klub se rozhodl o dobrovolný
sestup zpátky do okresního přeboru. To A-tým čekaly již podruhé za
s sebou myšlenky postupu do 2. ligy, na který jsme měli jako druhý tým
soutěže nárok. Nakonec po dlouhých jednáních se sponzory a hlavně
mezi hráči zvítězila varianta zůstat v divizi A. V následném letním období
jsme jeli na vítězné vlně turnajových úspěchů, když jsme tentokrát zavítali
do Židlochovic u Brna, kde jsme vyhráli turnaj Smallplayer CUP za účasti
24 týmů. Další historický milník nastává v sezoně 2011/12, když do
mistrovských soutěží nasazujeme nově vzniklý C-tým plný náctiletých
nadějí, kteří měli hrát nejnižší II. třídu okresní soutěže na Kladensku. Ale
více už se dozvíte v dalším čísle občasníku…

Ukázka malování perníčků
V sobotu dne 5. listopadu 2016 od 14 hodin proběhne pro občany
Třebusic ukázka zdobení perníčků. Vzhledem k omezené kapacitě
žádáme zájemce o tuto akci, aby se přihlásili do 26.10. 2016 na OÚ nebo
312 283 747, 737 986 407, obectrebusice@seznam.cz. Místo kurzu (buď
na OÚ nebo ve školce) bude upřesněno dle počtu účastníků.

27. listopadu 2016 od 16 hodin proběhne slavnostní
rozsvícení vánočního stromu ve Třebusicích, poté
následuje Mikulášská nadílka pro děti

Další Mikulášskou nadílku připravuje o týden
později 3. prosince 2016 také hostinec „U Janouška“.
Pro děti začíná Mikulášská nadílka od 18 hodin, cca
v 19 hodin je pro dospělé publikum připravena
k tanci a poslechu živá hudba.

