ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 1/2018

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2018
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pondělí 30.4.
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2.6.
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5.7.

3.- 5.8.
čtvrtek 6.12.

MDŽ - Taneční zábava – sál kulturního domu od 20:00 hodin, Vstup zdarma,
taneční vystoupení, hrají manželé POUROVI
setkání důchodců od 17:00 do 22:00 hodin v sále kulturního domu, důchodci
z Nové Vsi, Pavlíkova a Dubce si mohou nahlásit odvoz
Velikonoční střelby ze vzduchovky od 14:00 hodin v sále kulturního domu,
kategorie – děti, ženy, muži
stavění máje – fotbalové hřiště
kynologická akce – výstava hodnocení loveckých psů
střelecká soutěž o putovní pohár MS Tetřívek Třemešné - na střelnici
Dětský den od 15:00 hodin u dětského hřiště (v případě deště v sále kulturního
domu)
oslava výročí upálení mistra Jana Husa – fotbalové hřiště od 19:00 hodin, živá
hudba
pouťové oslavy – program pouťových oslav bude upřesněn
mikulášská nadílka od 17:00 hod - myslivecká klubovna spojená s rozsvícením
vánočního stromku

Od listopadu každý čtvrtek od 17 do 20 hodin dle domluvy (z důvodů vytápění sálu) je možnost si
zahrát stolní tenis a zacvičit si na sportovním náčiní v sále kulturního domu.
Jakákoliv neplánovaná akce bude včas oznámena plakátem nebo vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
Připomínáme zaplacení místních poplatků - popelnice, psi, pozemky do 30. 4. 2018
Popelnice – 500,- Kč / osoba
Pes – 50,- Kč / pes
Pronájem pozemků dle smlouvy.
- od poplatků za psy jsou osvobozeni občané starší 70 let
- občané starší 75 let mají slevu 50% na ostatní místní poplatky
- občané starší 80 let jsou osvobozeni od ostatních místních poplatků

Rozdělení palivového dřeva
Aby se dostalo palivové dřevo z obecních lesů na všechny trvale hlášené obyvatele obcí, bylo
provedeno rozdělení, kdy na nemovitost (otopné těleso) připadá cca do 8 prostorových metrů palivového
dřeva. Více informací o sortimentu, cenách bude poskytnuto na obecním úřadě u hajného.
Bez vědomí starosty a hajného je zákaz provádění těžby dřeva včetně odvozu dřeva z obecních lesů.

Mobilní sběr odpadů
Tak jako každý rok je naplánován na jaro a na podzim. Termín svozu bude upřesněn zveřejněním letáků
ve vývěskách a na webových stránkách obce.

Odpady – nakládání s odpady
Děkuji všem občanům, kteří vyslyšeli naši výzvu a do kontejnerů s plasty vhazují sešlapané plasty
a krabice od nápojů (krabicová mléka, džusy, vína apod.) a do kontejnerů s papírem vhazují sešlapaný
papír (kartony a podobně). Zároveň apeluji na ty občany, kteří tak nečiní, aby respektovali naši výzvu,
tím se nám daří držet stálou cenu poplatků za odpad.
Upozorňujeme občany, že kontejner na oděvy byl Charitou odvezen a proto žádáme občany, aby oděvy
na místo, kde stál kontejner, nedováželi a neodkládali.

Výzva občanům
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné byla vznesena stížnost na volné pobíhání
psů a venčení psů na veřejném prostranství, především v prostoru dětského hřiště. Žádáme majitele psů,
aby neznečišťovali veřejné prostranství, uklízeli psí exkrementy a brali ohled na děti, které si hrají
na dětském hřišti.
Upozorňujeme rodiče, kteří navštěvují s dětmi dětské hřiště v Třemešném, aby byli opatrní,
protože došlo k úmyslnému poškození dětského hřiště (byly vytočeny matice ze šroubů na lavičce
a šrouby byly otočeny tak, aby se rodiče i děti mohli zranit). Úmyslně byla také poškozena informační
tabulka.

Možnost pozorování zvěře v oboře u Nové Vsi
Bližší informace získáte u Ing. Evy Myslivcové – kontakt bude poskytnut v kanceláři OÚ Třemešné.

BLAHOPŘÁNÍ VŠEM OSLAVENCŮM A DO NOVÉHO ROKU VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ
A SPOKOJENOSTI PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE.

