ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 1/2019

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2019
sobota

9.3. MDŽ - Taneční zábava – sál kulturního domu od 20:00 hodin, Vstup zdarma, taneční

sobota

30.3.

čtvrtek

11.4.

sobota

20.4.

úterý
sobota
sobota

vystoupení, hraje Skalanka
Divadelní představení rodinné komedie s názvem „Kurz efektivního rodičovství“ – hraje
Divadelní soubor při MKIS Poběžovice - v sále kulturního domu v Třemešném od 19:00
setkání důchodců od 17:00 hodin v sále kulturního domu, důchodci z Nové Vsi, Pavlíkova
a Dubce si mohou nahlásit odvoz, k tanci a poslechu hraje Stanislav Kupka
Velikonoční střelby ze vzduchovky od 14:00 hodin v sále kulturního domu, kategorie –
děti, ženy, muži
stavění máje na fotbalovém hřišti od 18:00 hod.
Dětský den od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti (v případě deště v sále kulturního domu)

30.4.
8.6.
6.7. připomínka výročí upálení mistra Jana Husa – fotbalové hřiště od 19:00 hodin,
k tanci a poslechu hraje Stanislav Kupka
víkend 2.- 4.8. pouťové oslavy – program pouťových oslav bude upřesněn

Jakákoliv neplánovaná akce bude včas oznámena plakátem nebo vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
Provoz obecního úřadu pro občany
Pracovní doba referentky obecního úřadu se nemění.
Pondělí a středa 07:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 07:00 – 15:30, pátek 07:00 – 12:30
Starosta a místostarosta jsou neuvolnění, pro veřejnost budou na obecním úřadě přítomni vždy v pondělí
a ve středu v čase od 13:00 do 17:00 hod. V případě potřeby jsou mimo uvedenou dobu v dosahu
na mobilním telefonu – starosta: 724 183 675 a místostarosta: 723 721 733

Místní poplatky
Připomínáme zaplacení místních poplatků - popelnice, psi, pozemky do 30. 4. 2019
Popelnice: 600,- 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 - jaro 2019
V sobotu 6. 4. 2019 proběhne mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního
odpadu a zařízení zpětného odběru dle níže uvedeného harmonogramu
stanoviště
Nová ves (autobusová zastávka)
Třemešné (před hospodou)
Pavlíkov (autobusová zastávka)
Dubec (autobusová zastávka)

doba přistavení mobilní sběrny
12:30 – 12:45
12:50 – 13:45
13:50 – 14:05
14:10 – 14:20

Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma!!!
Více na úředních deskách a na webu obce.

Zápis do 1. třídy ZŠ Stráž
v pátek 5. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými:
• v roce 2012 (které dosud nenavštěvují I. třídu)
• v období 1. 1. - 31. 8. 2013
• a také děti, jejichž rodiče žádali v loňském roce o odklad povinné školní docházky
Rodiče dětí narozených v období od 1. 9. do 31. 12. 2013, pokud chtějí požádat o předčasný
nástup dítěte do školy, dostaví se k zápisu bez dětí.
K zápisu přinesou rodiče:
• rodný list dítěte
• vlastní občanský průkaz

Zápis do 1. třídy ZŠ Přimda
v pátek 5. 4. 2019 od 16:00 hodin
Program: společné zahájení ve vestibulu školy
zábavné hry pro děti
informace pro rodiče žáků
vlastní zápis
Rodiče přinesou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

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

