POUŤOVÉ OSLAVY 2020 V OBCI TŘEMEŠNÉ
Vážení spoluobčané,
vzhledem ke složité situaci ohledně COVID 19, žádáme všechny návštěvníky pouti
o dodržování základních hygienických pravidel.
Na všech níže uvedených akcích budou v dostatečné míře k dispozici desinfekční prostředky
a jednorázové utěrky.

PÁTEK

31. ČERVENCE

Zahájení pouťových oslav s živou hudbou
Místo: Fotbalové hřiště

Zahájení:

20,00 hodin

hrají: DOA ROCK

SOBOTA 1. SRPNA
Pouťové rybářské závody

Místo:

Zahájení:

horní rybník ( vedle fotbalového hřiště )

Soutěž o zajímavé ceny

6,30 hod

sraz, zápis

7,00 hod

start

10,30 hod

konec soutěže

11,00 hod

vyhodnocení

Střelecká soutěž o Pouťový pohár obce Třemešné
Soutěžní kategorie:
Místo:

Střelnice

lovecké kolo + malorážka

9,00 hod.

Zahájení:

vzduchová puška - děti do 15 let, ženy, muži

Neckyáda - plavidla různých typů, které se udrží ( neudrží ) na vodě
13,00 hod.

Zahájení :

Místo: Horní rybník Třemešné (vedle fotbalového hřiště)

Hasičská pouťová zábava
Místo:

Sál kulturního domu

Zahájení:

Hraje: kapela

ZENIT Klatovy

20,00 hod.
Barmanská show

NEDĚLE 2. SRPNA
Traktoriáda "TŘEMEŠENSKÁ BAHNA" o pouťový pohár obce Třemešné
pro všechny majitele a milovníky starších traktorů, domácích postrků
a strojů různé výroby
Místo:
Prezentace:
Soutěž:

louka vedle fotbalového hřiště / 50 m/

13,00 hodin
13,30 hodin

Program:

Přehlídka vozidel
Jízda zručnosti a dovednosti

Po traktoriádě bude exhibice v motokrossu
Místo:

louka vedle fotbalového hřiště / 50 m/

V průběhu nedělního odpoledne na fotbalové hřišti malování na obličej

Po exhibici motokrosu následuje pouťové překvapení - losování pouťových cen
Místo:

fotbalové hřiště

od 17,00 hodin

Přátelské exhibiční fotbalové utkání Třemešné - Internacionálové ČR
Místo:

fotbalové hřiště

od 18,00 hodin

Bohaté občerstvení zajištěno na všech akcích za dodržení hygienických podmínek.
Z těchto důvodů budou veškeré rozlévané nápoje podávány v jednorázových obalech.

NA VŠECHNY POUŤOVÉ AKCE 31.7.2020 - 2. 8. 2020 JE VSTUP ZDARMA

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME K ODPOČINKU I ZÁBAVĚ PŘI POUŤOVÝCH OSLAVÁCH

