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Výběr vodného
Výběr vodného za 3. čtvrtletí se uskuteční o víkendu
23. - 24. září 2017. V Holousích se bude vybírat 22. září 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 neděli 17. září
2017 před OÚ Třebusicích, a to v době od
9 – 11 hodin. Ve stejný čas bude
velkoobjemový kontejner přistaven také
v Holousích.

Obchod se smíšeným zbožím
14. srpna byl znovu otevřen obchod se smíšených zboží. Nová otevírací
doba je pondělí – pátek 7–10 hodin a 16–18 hodin, v sobotu 8–10
hodin.

Plánované přerušení dodávky elektřiny
Dne 22. a 24. srpna 2017 bude v naší obci plánované přerušení dodávky
elektřiny a to od 7:30 – 15:30.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Ve středu 6. září 2017 od 18 hodin se koná v zasedací místnosti OÚ
Třebusice jednání zastupitelstva obce Třebusice

Uzavírka silnice Cvrčovice – Kladno Vrapice
Z důvodu opravy železničního přejezdu na trati Kralupy nad VltavouKladno bude uzavřena komunikace z Kladna Vrapice do Cvrčovic
od 24. 8. 2017 od 7.00 do 28. 8. 2017 do 22 hodin.
Objízdná trasa vede kolem pivovaru.

Výstava fotografie o historii obce
Laskavě žádáme občany o zapůjčení historických fotografií či jiných
dokumentů, které se vážou k naší obci, ze kterých bychom rádi udělali
výstavu. Výstava je uskuteční v čase parlamentních voleb 20. -21. října
2017. Materiály budou naskenovány, a ihned vráceny. S případnými
dotazy se na nás můžete obrátit v úředních hodinách OÚ(pondělí a
středa) či na tel. č. 606540022 (P. Kubín). Předem děkujeme za
spolupráci.

Zprávičky z naší školičky
V nadcházejícím školním roce nás ve školce čeká spousta práce - máme
15 předškoláků (pro které od tohoto roku platí povinná školní docházka). I
pro letošek plánujeme pro děti i rodiče spoustu zajímavých akcí - jednou
z prvních bude Zahradní slavnost, která se uskuteční na konci září,
termín ještě upřesníme, a na kterou jsou všichni rodiče a další příbuzní
srdečně zváni. Od září k nám nastoupí nová paní učitelka, paní Kamila
Lojínová, kterou tímto vítáme, a doufáme, že se jí u nás bude líbit. Rádi
bychom touto cestou poděkovali panu Veselému a panu Myslivcovi, kteří
během léta neodkladně a bezúplatně pracovali na zdokonalování
prostředí naší školky, velice si toho vážíme. Na všechny děti se už moc
těšíme, uvidíme se prvně v pondělí 4. září 2017. V případě jakýchkoliv
dotazů či problémů jsem k dispozici na tel. 777 111 389.
Přeji všem krásný zbytek léta, Kateřina Matulová

Pozvánka na akci„Třebusický vidloň“
16. září 2017 od 12 hodin se v areálu na koupališti uskuteční "Třebusický
Vidloň". Soutěže pro dospěláky - běh, tahání pneu, pití piva, tahání
trakaře, pojídání "něčeho", zatloukání hřebíků, jízda na kole.
Zveme všechny odvážlivce, ale i diváky. Startovné 50,- Kč (v ceně pivo a
porce grilované vepř. kýty), soutěže jsou pořádány pro starší 18 let.

Integrace dopravy na Kladensku
Od 26. 8. 2017 dojde k významnému rozšíření systému Pražské
integrované dopravy do oblasti Kladenska. Na jednu jízdenku tak bude
možné cestovat nejen pražskou MHD a vlakem, ale také všemi
autobusovými linkami mezi Prahou a Kladnem, Kladnem a Slaným, celou
MHD v Kladně i dalšími doplňkovými regionálními spoji. Linky mezi
Prahou a Slaným, jakožto i další linky v této oblasti, budou integrovány
v dalších etapách v průběhu roku 2018.
Občanů Třebusic se zejména dotknou změny:
Linka 620 nahradí dnešní linku A50 mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou.
Nové linky 621 a 623 mezi Kladnem a Velvary nahradí dnešní linky A48,
220060 a 220084.
Linka 456 nahradí linku 220099 – Autodoprava Lamer – Slaný – Kralupy
nad Vltavou.
Všechny informace o změně v dopravě od 26. 8. 2017 naleznete na
stránkách www.pid.cz

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
nastupovat v krajském přeboru, 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 krajského přeboru. Proto se
futsalový oddíl obrací na firmy i drobné podnikatele,
s žádostí o finanční podporu. PK Třebusice z.s., IČ: 03008959.
Samozřejmostí je 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 4. ročník RELAX NECKYÁDY,
která se koná v sobotu 26. 8. 2017. Po celou dobu akce je zajištěno
občerstvení a doprovodné akce pro vaše ratolesti (skákací hrad,
přehlídka RC modelů, soutěže, dětské hřiště...).
Vstupenky jsou slosovatelné v tombole o hodnotné ceny.
Program:
11:00 – 12.30 Registrace plavidel
13:00
Představení posádek a plavidel
13:30
Start Neckyády
15:00 – 18:00 Doprovodné akce
15:30
Plovoucí lávka odvahy – pro všechy odvážlivce
16:00
Vyhlášení výsledků – anketa o nejoriginálnější plavidlo
17:00 – 23:30 Živé kapely „ROCK - POP - LATINA - PUNK“
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.
Startovné zdarma
Cena za rychlost
1. místo – Soudek piva a uzená kýta
2. místo – Sud piva
Cena za originalitu
1. místo – Soudek piva a uzená kýta
2. místo – Sud piva
Vstupné: Dospělí 60,Dítě
30,Stan
50,Více informací:
vladimir.laznovsky@seznam.cz
tel.:607530652

