ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 2/2020

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ VE 2. POLOVINĚ ROKU 2020
Sobota

4.7. připomínka výročí upálení mistra Jana Husa – fotbalové hřiště od 19,00 hodin, k tanci a
poslechu hraje hudební skupina Anonym. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.

Víkend 31.7. - 2.8.
Sobota

29.8.

Sobota

29.8.

Sobota

7.11.

pouťové oslavy – program pouťových oslav bude upřesněn

od 13,00 hodin proběhne „Rozloučení dětí s prázdninami“, protože nemůžeme
plnohodnotně oslavit dětský den z důvodu koronavirové pandemie, rozhodli jsme se
proto uspořádat obdobnou akci v srpnu. Bližší informace budou zveřejněny na
plakátech.
Charitativní sraz a projížďka motorek všech kategorií a následné vystoupení skupiny Kabát
revival West, časový harmonogram bude upřesněn a zveřejněn na plakátech.
od 19,00 hodin divadelní představení Divadelního spolku Poběžovice

Ke každé plánované akci budou zveřejněny podrobnosti před jejím pořádáním zveřejněním ve vývěsních
tabulích a na webových stránkách obce. Jakákoliv neplánovaná akce bude včas oznámena plakátem

nebo vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
Místní poplatky
Připomínáme zaplacení místních poplatků - popelnice, psi, pozemky – splatnost byla do 30. 6. 2020
Popelnice – 600,- Kč / osoba
Pes – 50,- Kč; každý další pes 75,- Kč
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
Možnost nákupu palivového dřeva ze skládky za cenu od 300,- Kč za prostorový metr včetně DPH.
Možnost objednání štípaného dřeva s dovozem. Cena dřeva od 700,- Kč za sypaný prostorový metr
včetně DPH dle délky jednotlivých špalíků.
Možnost samovýroby za cenu 150,- Kč za prostorový metr včetně DPH.
Bez vědomí hajného a starosty je zákaz provádění těžby dřeva včetně odvozu dřeva z obecních lesů

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ – neustále opakujeme a žádáme občany, aby nenechávali své psy volně
pobíhat. Přesto někteří majitelé neustále zneužívají tolerance obce a stále nechávají své psy pobíhat
bez dozoru. Pokud nedojde ke zlepšení, nelze to do nekonečna tolerovat, opakované případy budou
předány přestupkové komisi.

NAKLÁDÁNÍ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM - Plasty a papír ukládejte do kontejnerů sešlapané,
ať se do kontejnerů vejde co nejvíce tříděného odpadu, za který obec dostává zaplaceno.
Tříděný odpad snižuje náklady na likvidaci komunálního odpadu.
Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru
na jaře 2020, který se nemohl uskutečnit z důvodů koronavirové pandemie a nouzového stavu, se
uskuteční začátkem září 2020. Termín bude zveřejněn ve vývěsních skříních a na webových
stránkách obce včetně podrobného harmonogramu

Opotřebené potravinářské oleje a tuky
Od 1.1.2020 je možné ukládat do speciálně upravených zelených PVC kontejnerů o objemu 240 l,
opotřebené potravinářské oleje a tuky lze ukládat pouze v PET lahvích nebo jiném
uzavřeném obalu z PVC materiálu. Nádoby jsou uzavřené s prořízlým okrouhlým otvorem pro
vkládání PET lahví, či jiných obalů z PVC. Takto upravený vhoz pomáhá zamezit kontaminaci
např. komunálním odpadem a protečení vody v případě nepříznivého počasí. Kontejnery jsou
umístěny v jednotlivých obcích vedle kontejnerů na sklo, papír a plasty. DO TĚCHTO
KONTEJNERŮ SE UKLÁDAJÍ POUZE OPOTŘEBENÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A
TUKY, NIKOLIV BĚŽNÝ SMĚSNÝ ODPAD !!!

Dne 25.6.2020 bude MVDr. Moročkovský provádět očkování psů. Poplatek za jednoho psa
činí 100,- Kč. Očkovací průkaz s sebou. Podrobný rozpis časů je zveřejněn ve vývěsních tabulích a na
webových stránkách obce.
Od středy 10. 6. 2020 opět začíná provoz KNIHOVNY v Třemešném od 17,00 hodin každou středu.
Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili na možnost sledování informací a nejaktuálnějších zpráv z naší
obce na webových stránkách obce Třemešné www.obectremesne.cz.

Obec má aktivovanou mobilní aplikaci V OBRAZE.
Každý z Vás může dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého
mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy.
Dozvíte se včas o připravovaných akcích. Můžete si prohlédnout
fotografie, nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce. Stačí si stáhnout
aplikaci podle postupu, který najdete na našich webových obecních
stránkách www.obectremesne.cz. Chceme Vás poprosit, abyste pomohli stáhnout aplikaci do telefonů
svým příbuzným, případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro
všechny občany zcela zdarma. O mobilní aplikaci V obraze, i o tom jak si aplikaci stáhnout do svého mobilu
se dozvíte více na www.aplikacevobraze.cz.

Hromadná revize kotlů na tuhá paliva proběhne v obci ve dnech 15.7. – 16.7.2020. Pro objednání volejte
technika na tel. č. 734 442 762 (v době po – pá 8:00 – 16:30 hod). Hromadnou kontrolu organizuje firma
TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752. Bližší informace ve vývěsních tabulích nebo na webových stránkách obce
Třemešné www.obectremesne.cz .

BLAHOPŘÁNÍ VŠEM OSLAVENCŮM
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje starosta a zastupitelstvo obce. Na přání zahrajeme.

