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NEDOPLATKY VODNÉ ZA 1Q/2022
Ve dnech 11. - 13. 3. 2022 proběhl výběr vodného
za 1. čtvrtletí roku 2022. Ti, co nebyli zastiženi při
výběru, či ještě nezaslali své stavy vodoměru
elektronicky, prosíme o nápravu, děkujeme.
Stavy vodoměrů můžete posílat přes formulář na
webových stránkách obce www.trebusice.cz/vodne.
Po odeslání údajů vám bude vystavena faktura jako
podklad pro úhradu.

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Na parkovišti u vodní nádrže bylo zřízeno nové
stanoviště pro tříděný odpad s kontejnery na papír a
plast. Kontejner na papír byl přidán také do Holous.
Kontejner na BIO zde zůstává také a další kontejner na
BIO naleznete před OÚ. Další stanoviště pro vytříděné
odpady naleznete před OÚ (papír, plast, kov, sklo, textil,
olej) a na Hradčanech (papír, plast). Mobilní kontejnery
na rozměrný odpad budou před OÚ přistaveny
11. 6. 2022.
Prosíme občany, aby kontejnery nepřeplňovali.
Kontejnery na BIO jsou vyváženy dle potřeby, většinou
do 2 dnů a kontejnery na plast a papír jsou vyváženy
každý týden.

Datum vydání 13. 4. 2022

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ TŘEBUSICE
PO a ST: 7:30 – 11:30 a 17:00 – 19:00

VELIKONOČNÍ VÝZVA 2022 ANEB
NEPOSEDNÁ KUŘÁTKA
Připojte se k akci, která běží po celé republice o
„VELIKONOČNÍ KUŘÁTKOV 2022“
•

•
•
•
•

•
•
•

Vyrobte alespoň jedno kuřátko o velikosti
minimálně 30 cm - materiál a pracovní postup je
na Vás
Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli
Vyfoťte ho a pošlete Obecní kvočně Pavle
Kubínové na email info@trebusice.cz
Vaše kuřátko bude započítáno do soutěže měst a
obcí o titul KUŘÁTKOV 2022
Na FB se můžete připojit do skupiny „Neposedná
kuřátka 2022“ a vložit své fotografie pro inspiraci
nebo pro radost ostatním
Fota zasílejte do Velikonočního pondělí 18. dubna
2022
22. dubna bude vyhlášen KUŘÁTKOV 2022
Děkujeme všem předem za účast, pojďte si obec
velikonočně vyzdobit!!!

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BRANDÝSEK
Termín zasedání dalšího zastupitelstva je 13. 4. 2022
Zdravotní středisko Brandýsek oznamuje, že
MUDr.
Drahoňovská
neordinuje
ve
dnech
2. - 10. 5. 2022 z důvodu dovolené. Zastupuje MUDr.
Rücklová ve Pcherách, tel.č. 312 587 127.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V naší školce jsme se konečně dočkali téměř plné kapacity dětí. Po všem tom
covidovém období nás teď sice navštívili pro změnu neštovice, ale nemělo by to
postihnout zas tolik dětí, jelikož většina je již měla. V tento jarní čas jsme navštívili
knihovnu v Třebusicích, kde nám paní starostka ukázala spoustu hezkých knih pro
děti a seznámila nás s knihou o panu Zdeňkovi Milerovi, který vymyslel postavu
krtečka. Také jsme navštívili Městskou knihovnu ve Slaném, kde jsme se zase
seznámili s pohádkou ,,O pejskovi a kočičce”. Teď nás čekají konečně po dvou
letech snad krásné Velikonoce, na které se všichni už moc těšíme.

SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ
Březen je měsíc knih, proto jsme 29. března v knihovně ocenili naše nejpilnější
čtenáře. Čekala na ně malá pozornost s velikonoční tématikou. Tento den byl v
knihovně trošku speciální, podávala se káva, čaj a koláčky a společně jsme si mezi
knížkami popovídali, a to nejen o knížkách. Děkujeme našim věrným čtenářům a
těšíme se na nově příchozí do našich řad.

TŘEBUSICKÝ FUTSAL
Futsalový tým PK Třebusice dosáhl v sezóně 2021/22 bronzové příčky v krajském přeboru. Po celou
sezonu bojoval na předních příčkách soutěže. V jejím závěru, kdy soutěž byla rozdělena na dvě skupiny
o 1-4.místo a 5.-8.místo prohrál souboj o druhou příčku s Tenisáky Benešov. Soutěž ovládl Brazil Kladno,
který postupuje do divize A.
Rezerva třebusického celku hrající okresní přebor se přes nepříliš dobré výkony v začátku sezony
probojovala v druhé polovině soutěže až na konečné 5. místo v soutěži, což se v silné konkurenci nejvyšší okresní
soutěže dá brát jako dobrý úspěch. Rezerva PK Třebusice se stala nejvýše postaveným rezervním týmem v celém
kladenském okrese.

Tabulka krajského přeboru

Tabulka okresního přeboru

1.

Brazil Kladno

20

16

1

3

136:93

34 (15)

1.

Tatran Zlonice

18 12

2

4

72:42

38

2.

Tenisáci Benešov

20

12

1

7

130:86

25 (12)

2.

1.DFK Slaný

18 10

3

5

81:56

33

3.

PK Třebusice

20

9

1 10

126:122

22 (6)

3.

Omask Kladno

18 10

2

6

83:61

32

4.

AFC Kralupy n/Vlt.

20

7

2 11

103:107

20 (3)

4.

Foboz Slaný

18

8

3

7

65:61

27

5.

SKP Kolín

20

10

2

8

117:114

17 (15)

5.

PK Třebusice B

18

8

1

9

58:44

25

6.

MCE Slaný

20

5

2 10

118:155

13 (28)

6.

Union Slaný

18

7

4

7

64:52

25

7.

N.P.C.Kutná Hora

20

5

1 14

92:126

13 (3)

7.

Čechie Slaný

18

7

2

9

70:90

23

8.

Hrasl Slaný

20

7

1 12

86:105

19 (3)

8.

KLC Klobuky

18

6

3

9

47:70

21

9.

AFC Rozdělov

18

6

2 10

57:67

20

10. Hrasl Slaný B

18

4

2 12

43:97

14
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MDŽ TŘEBUSICKÝCH ŽEN
Po jednoroční pauze způsobené covidovými opatřeními jsme mohli uspořádat opět MDŽ třebusických žen.
Tentokráte účastnice akce odvezl objednaný autobus do sousední Kolče na sál restaurace Slavie, kde na ně čekala
tradiční kytička s přáním od dětí MŠ DUHA a drobné pohoštění. K tanci a poslechu hrál DJ Burák, sobotní odpoledne
dále zpříjemnily svým vystoupením "Zumba ženy Zákolany".

VYNÁŠENÍ MORANY
V úterý 22. března jsme společně s MŠ DUHA uspořádali průvod obcí zakončený ve sportovním areálu "na
koupališti". V čele průvodu obcí šla a hlavní roli celé akce hrála Morana. Děti na jednotlivých zastaveních v obci
recitovaly básničky a přivolávaly jaro. Nakonec jsme společně Moranu zapálili a pustili po vodě - v našich podmínkách
hodili do "koupaliště". V duchu této tradice jsme tak symbolicky skoncovali se zimou a snad přivolali příjemné jarní
počasí, které v úterním odpoledni určitě bylo.

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBUSICE
V úterý 5. dubna jsme se připojili k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". I tentokrát jsme se zaměřili na úklid za
naší obcí směrem na obce Zvoleněves a Slatina. Opět jsme během dvou hodin po střechu naplnili plný kontejner
odpadem různého druhu. Jediné, na co si můžeme postěžovat je slabá účast. Vzhledem k množství odpadků na dalších
místech v naší obci jsme v počtu 14 lidí včetně dětí nemohli udělat za jedno odpoledne více…

Třebusický občasník 2/2022

STRANA 4

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI
V pátek 15. dubna proběhne od 13 do 15 hodin v zasedací místnosti OÚ Třebusice
„VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI“
Doporučeno pro děti od 5 do 13 let. Veškerý materiál bude poskytnut zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor na maximální počet 30 dětských účastníků, prosíme
o potvrzení účasti na: info@trebusice.cz nebo na tel. 606 540 022.

ČARODĚJNICE NA KOUPALIŠTI
Zveme Vás v sobotu 30.dubna do sportovního areálu na:
„ČARODĚJNICE NA KOUPALIŠTI“
Celá akce začíná od 17 hodin, nejen děti rádi přivítáme
v čarodějnických kostýmech. Nebude chybět opékání buřtů.
Po celou dobu akce bude zajištěno bohaté občerstvení od
„Hospůdky Želenice“. Hudba je zajištěna DJ Burákem.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 7. května 2022 proběhne od 14 hodin po roční pauze opět přivítání našich nejmenších třebusických
občánků. Akce se bude za hezkého počasí konat v parku u OÚ. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do
zasedací místnosti OÚ. Pozvánky pro rodiče našich nových občánků budou včas všem rozeslány.

DĚTSKÝ DEN VE TŘEBUSICÍCH
Po dvouroční covidové přestávce bude futsalový tým PK Třebusice pořádat ve sportovním areálu „na
koupališti“ v sobotu 11. června Dětský den. Přípravy na tuto akci jsou již v plném proudu a už teď můžeme děti
ubezpečit, že se mohou těšit na oblíbené atrakce jako: skákací hrad, malování na obličej, dětské tetování, paintball a
spousty dalších her známých či nových.
Budeme rádi za jakoukoliv podporu a zájemci o sponzorství akce se mohou hlásit na tel. 606 540 022 či na emailu
pavelkubin3@seznam.cz.

