ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 3/2015

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2015
sobota

5. 12.

od 16:30 hodin Mikulášská nadílka s rozsvícením stromku u myslivecké klubovny
v Třemešném

Betlémské světlo
neděle 20. 12. bude Betlémské světlo přivezeno do kostela Archanděla Michaela v Dubci
středa 23.12. bude Betlémské světlo zapáleno na hřbitově v Dubci a na místě bývalého
kostelíku v Třemešném
sobota 26. 12.

Hokejový turnaj na rybníku v Třemešném nebo turnaj ve stolním tenisu v sále
kulturního domu v Třemešném – dle počasí.

Od listopadu každý čtvrtek v sále kulturního domu vždy od 18 do 20 hodin stolní tenis pro všechny
a dále pak má každý možnost cvičení na sportovním náčiní dle dohody.
Jakákoliv neplánovaná akce bude včas oznámena plakátem nebo vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ PRO BLÍŽÍCÍ SE OBDOBÍ ADVENTU, VÁNOC A SILVESTRA
Požáry v bytech se velmi rychle šíří z důvodu přítomnosti hořlavých materiálů (např. koberců, záclon,
ubrusů…) a způsobují velké materiální škody ! ! !
Proto pamatujte:
 Zapálená svíčka by měla být umístěna na nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu svíčky
s podkladem (chvojím adventního věnce, ubrusem). Vždy zajistěte, aby nehrozilo převrácení hořící
svíčky.
 Dávejte pozor na děti a zvířata, mohou snadno hořící svíčky převrhnout. Děti si bez dozoru nesmějí
hrát se svíčkou či prskavkou.
 Hořící svíčky umísťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů.
 Nikdy nenechte hořící svíčky bez dozoru. Pokud opouštíte byt nebo jdete spát, přesvědčte se, že jsou
svíčky zhaslé.
 Vánoční stromek, na kterém hoří klasické svíčky nebo prskavky, by měl být rovněž neustále
pod dozorem.
 Adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem,
slouží pouze jako dekorace a v žádném případě se nesmí zapalovat !
Pokud přece jen dojde k požáru, zavolejte na tísňovou linku. Zamezte přístupu vzduchu a menší požár
v počátku se pokuste uhasit pomocí jednoduchých hasebních prostředků např. dekou, mokrým ručníkem
či utěrkou. V případě hašení vodou POZOR na el. přístroje zapojené do el. sítě !!! Nepřeceňujte své síly,
lidské zdraví je vždy cennější než majetek.



Při vaření nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a postupujte tak, aby nedošlo
ke vznícení připravovaných potravin.
Hořící olej na pánvi NIKDY nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou, plechem
na pečení.

Před použitím pyrotechniky si vždy přečtěte a dodržujte návod k použití! Stejně tak je třeba dodržet návod
výrobce při vypouštění lampionu štěstí, který je nekontrolovatelným otevřeným ohněm a velmi snadno může
způsobit požár.
Za požár a škodu způsobenou pyrotechnikou je odpovědný každý, kdo pyrotechniku použije. Takto
způsobenou škodu Vám pojišťovna neuhradí.
Pyrotechnika by se měla odpalovat venku (ne z balkonů) a výhradně na volných prostranstvích – mimo
domy a dostatečně daleko od parkujících aut. Vyčleněné prostranství k silvestrovskému ohňostroji je
na návsi ve všech vesnicích spadajících pod obec Třemešné.
Na jiných pozemcích a prostorách spádových vesnic a obce Třemešné je zákaz používání pyrotechniky.
Mimo silvestra platí zákaz používání pyrotechniky.
Pamatujte také na domácí mazlíčky (psi, kočky, apod.), kterým petardy způsobují velké stresy.
Petardy nepatří do rukou dětí ! ! !

Nabídka dovozu obědů nadále je možnost
Obecní úřad zveřejňuje nabídku dovozu obědů v ceně 65,- Kč za oběd. Zájemci si mohou vybrat
z nabídky 12 jídel. Dovoz je realizován vždy od pondělí do pátku od 11:45 – 12:15 hod. Bližší
informace budou sděleny všem zájemcům na obecním úřadě.

Přimdský jarmark 2015
Všichni jsou srdečně zváni na tradiční Přimdský jarmark, a to jak trhovci k prodeji své vlastní
produkce, tak i zákazníci k nákupu domácích výrobků.
V nabídce opět budou uzeniny, výrobky z kozího mléka, ovoce a zelenina, mouka všech druhů
a jiné výrobky. Čas konání jarmarku vždy v čase 9 - 11 hod.
Termíny jarmarků: 12.12.2015

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

Radostné a klidné prožití svátků vánočních
v novém roce pevné zdraví,
hodně štěstí, mnoho úspěchů
a spokojenosti
Vám přeje

PF 2016

starosta obce
zastupitelstvo obce
a zaměstnanci obecního úřadu

