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Výběr vodného
Výběr vodného za 2. čtvrtletí se uskuteční o víkendu
10. - 11. června 2017. V Holousích se bude vybírat 9. června
2017 v odpoledních hodinách. 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.

Kontejnery na nebezpečný a rozměrný odpad
Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový
odpad budou přistaveny v sobotu 17. června
2017 před OÚ Třebusicích, a to v době od
8 – 11 hodin.
Pozor!!! V Holousích tentokrát kontejner
přistaven nebude. Další přistavení kontejnerů
na obě sběrná místa (obecní úřad, Holousy)
je objednáno na září.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Přerušení dodávky elektřiny v naší obci proběhne dne 14. 6. 2017 od
8 do 14 hodin.

Zdravotní středisko v Brandýsku
Zdravotní středisko v Brandýsku oznamuje, že MUDr. Drahoňovská
neordinuje od 21. 7. -28. 7. 2017 a 14. 8. - 25. 8. 2017. V nepřítomnosti
zastupuje zdravotní středisko ve Pcherách, tel. 312 587 127.

Zprávičky z naší školičky
V květnu proběhl ve školce zápis. Přišlo 16 uchazečů a z toho bylo přijato
8 dětí. Letos (vzhledem k počtu uchazečů a dle kritérií) byly přijaté pouze
a jen děti z Třebusic a Holous. Školku navštívila policie ČR s ukázkou
psovodů, v rámci Olympijského týdne nás navštívil profesionální trenér.
Také k nám přijelo mobilní planetárium a podívali jsme se do vesmíru.
Jako každý rok jsme navštívili divadlo v Brandýsku a s MŠ Cvrčovice
jsme vyjeli na společný výlet do Farmaparku Soběhrdy. V červnu nás
čeká závěrečná besídka, rozloučení s předškoláky a poslední výlet.

Nesprávně tříděný odpad
Už po několikáté jsme v krátkém období zaznamenali u kontejnerů na
plasty a papír umístěných u OÚ odpad, který do těchto nádob nepatří.
Třídíme papír, sklo, plasty, kov, rostlinný bioodpad. Apelujeme na
všechny občany, aby komunálním odpadem nádoby na tříděný odpad
neznečišťovali, celá dávka je pak likvidována jako komunální odpad a
zbytečně to zvyšuje náklady na likvidaci odpadů.
Jednorázová známka na komunální odpad stojí pouze 54,- Kč a odpad je
možné dát do pevného igelitového pytle nebo využít pravidelně
přistavované velké kontejnery na rozměrný odpad.
Nechceme kvůli pár „nedopatřením“ omezovat přístupnost kontejnerů ani
zvyšovat poplatky za likvidaci odpadů. Věříme v rozumnost našich
občanů.

Pochod „Okořský meč“
Dne 24. června 2017 se bude konat 2. ročník pochodu Třebusice – Okoř.
Sraz je ve Třebusicích u hospody v 8 hodin, kde proběhne zápis
startujících osob + rozdání plánu cesty. Start pochodu je v 8:30. Po cestě
budou 3 stánky s občerstvením, velký stánek s občerstvením čeká
účastníky na konci pochodu přímo pod hradem Okoř. V cíli je zajištěna
zábava pro děti s fotbálkem pro všechny. Ukončení akce je v 15 hodin, na
zpáteční cestu je pro účastníky zajištěn autobus. Startovné na pochod je
150,- Kč (děti do 10 let zdarma). Startovné zahrnuje občerstvení a
dopravu zpět.

Futsalový klub PK Třebusice za podpory
OÚ Třebusice zve na:

Plán Dětského Dne:
13:30 Registrace a hry pro děti
15:00 Ukázka válečných RC modelů ve vodní nádrži s následnou bitvou
15:45 Pokračování soutěží pro děti (hromadné soutěže)
Ukázka RC modelů aut na hřišti
16:00 Tradiční opékání buřtů
Pro děti je během akce připraven skákací hrad, malování na obličej, jízda
na ponících, jízda vláčkem pro děti, cukrová vata, nanuky od mrože,
střelba paintball, střelba ze vzduchovky, lovení rybiček, bowling, skákání
v pytlích a spousty další her
Děkujeme sponzorům za finanční dary v tomto roce:

FARMA CHMEL * ELMA KLADNO * PEKÁRNA CVRČOVICE
BIDVEST * SPORTKOHOUT * G.FOX security services
ZEMNÍ PRÁCE J.ARAPIDIS
Futsalový klub PK Třebusice společně s OÚ Třebusice děkuje všem, kteří
během roku přispívali do kasičky na místním OÚ na pořádání Dne dětí ve
Třebusicích. Tento rok se v kasičce nasbírala krásná částka 4.250,- Kč.
Děkujeme!!!

Letní kino ve Třebusicích!!!
Po roce opět zveme všechny občany, v neděli 9. července od
21:40, do sportovního areálu „na koupališti“ na letní
promítání, tentokráte české komedie
„Špunti na vodě“. Jelikož se jedná o
provizorní letní kino, bude k dispozici
limitovaný počet míst k sezení a tak
raději žádáme účastníky, aby si s sebou
vzali deky a jiné pomůcky k sezení.
Občerstvení je po dobu akce zajištěno,
promítání je zdarma!!!

2. ročník Brandýského krosu
Dne 10. června 2017 se koná od 10 hodin 2. ročník Brandýského krosu
v místě „Areálu vodárny“ Soutěží se celkem v 10 kategoriích, prezentace
příhlášených začíná od 9 hodin – 10 minut před startem příslušné
kategorie. Od 15 hodin začíná v „Areálu vodárny“ kulturní odpoledne
s taneční zábavou. Více o závodě se dozvíte na webových stránkách
obce v menu „Akce v okolí“

OpenAir – Želenický fest III
Na prostranství před želenickým hostincem se bude konat 10. června od
14 hodin 3. ročník želenického rockového festivalu. Večer je pro
návštěvníky připravena afterparty na sále místního hostince.

Taneční zábava pod širým nebem - Cvrčovice
Obec Cvrčovice zve na taneční zábavu ve Cvrčovicích, která se koná dne
24. 6. 2017 od 19:30 v areálu Sokolovny.

