Třebusický občasník
Vydává Obec Třebusice,
IČO:00235032, Třebusice 133, 273 41 Třebusice, tel. 312 283 747
bezplatně pro občany Třebusic. Vychází 10x ročně, náklad 200 ks.
Evidenční číslo periodického tisku: MK CR E 22114
Ročník XV

CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB DO PS
PARLAMENTU ČR 2021
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VÝSLEDKY VOLEB DO PS PARLAMENTU
ČR 2021 V OBCI TŘEBUSICE

Dalších 7 stran získalo méně než 3 % hlasů.
Volební účast byla 69,39 %
(z toho Holousy 100 % účast).
Celkem bylo odevzdáno 272 platných hlasů.

Dalších 13 stran získalo méně než 1 % hlasů.
Volební účast byla 65,43 %.
Celkem bylo odevzdáno 5 375 090 platných hlasů.
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OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 3C –
BOČNÍ ULICE NA HRADČANECH
Dne 25. 10. bude na opravované silnici probíhat
frézování povrchu. Prosíme občany, aby v době od
7.00 – 16.00 nezajížděli do ulice a aby v ulici
neparkovali. Od 24. 10. budou otevřeny zábrany na
asfaltovém hřišti u vodní nádrže a umožněn vjezd pro
parkování vozidel obyvatel opravované ulice.
Děkujeme všem, za uklizení materiálu ze silnice do
smluveného data 30. 9. 2021. Oprava bude
spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj.

OBCHOD SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM
Z důvodu dovolené bude obchod se smíšeným
zbožím ve Třebusicích zavřen v termínu od 13. 10.
2021 do 27. 10. 2021.

HALLOWEENSKE DÝŇOVÁNÍ
Ve středu 27. října 2021 od 17 hodin se ve
sportovním areálu „na koupališti“ bude konat
Halloweenské dýňování.
Zveme především všechny děti, ale také dospělé,
na tuto akci, kterou chceme po letech obnovit.
Vzhledem k tomu, že jste byli ochuzeni i o jarní
čarodějnice, chtěli bychom zapálit i „Hallowenský
oheň“. Dále bude pro děti připravena stezka odvahy.
Čeká nás také opékání buřtů. Pro děti i dospělé bude
zajištěno drobné občerstvení.
Budeme rádi, když přijdete děti i dospělí
v maskách
.

STRANA 2

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Poslední zářijové pondělí 27. 9. v odpoledních
hodinách před svátkem sv. Václava se ve sportovním
areálu konalo „Posezení s harmonikou“, které mělo
navázat na dřívější „pěkné hodinky“, které se konaly
po posvícenské neděli. K poslechu a posvícenským
koláčkům, které byly pro návštěvníky připraveny, hrál
tradičně námi pozvaný harmonikář R. Rytina.
V průběhu akce si do areálu našlo cestu přes 30
občanů, kteří si rádi zazpívali společně
s harmonikářem a neodradilo je ani deštivé počasí,
které průběh akce doprovázelo. Tato akce byla první,
která prověřila naši prodlouženou pergolu a ukryla
všechny návštěvníky před nevlídným počasím.

