ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 2/2019

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V 2. POLOVINĚ ROKU 2019
Čtvrtek 5.9. od 18,00 hodin proběhne v kostele sv. Michaela Archanděla v Dubci koncert
hudebního tělesa „Collegium Trium“ v rámci 13. mezinárodního festivalu
duchovní hudby Hudebního léta Borska 2019
Sobota 9.11. od 18,00 hodin se uskuteční beseda s panem Liborem Markem (hrady a zámky)
Neděle 1.12. v 18,00 hodin proběhne rozsvícení vánočního stromu se zpěvy vánočních
koled před obecním úřadem
Pátek 6.12.
po setmění projdou vesnicí Mikuláš čerti, a anděl
Úterý 24.12.
bude Betlémské umístěno do kostela Archanděla Michaela v Dubci, na
hřbitově v Dubci a na místě bývalého kostelíku v Třemešném
Sobota 28.12. od 10,00 hodin v sále kulturního domu v Třemešném bude probíhat již tradiční
vánoční turnaj ve stolním tenisu
Jakákoliv neplánovaná akce bude včas oznámena plakátem nebo vyhlášena místním
rozhlasem. Stejně tak i k plánovaným akcím budou ještě zveřejněny bližší informace na
úředních deskách v jednotlivých obcích.
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.

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 jsou na obecním úřadě přítomni vždy v pondělí a
ve středu v čase od 13:00 do 17:00 hod. V případě potřeby jsou kdykoliv mimo uvedenou dobu
v dosahu na mobilním telefonu – starosta: 724 183 675 a místostarosta: 723 721 733

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. Pokud budou v kontejnerech nesešlapané
plasty a papír, pak bude vyvezeno méně tříděného odpadu, obec dostane méně peněz za tříděný
odpad a pak bude nucena zvýšit poplatky za popelnici.
Děkujeme všem občanům, kteří vyslyšeli výzvu obecního úřadu 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 apelujeme na ty občany, kteří tak
nečiní, aby respektovali naši výzvu, sníží se tak náklady obce i občanů za odvoz tříděného odpadu.

Připomínáme, co do kterého kontejneru na tříděný odpad ukládat a co tam nepatří.
Do žlutého kontejneru na plasty

Patří !!!
Plastové obaly, plastové (igelitové) tašky a sáčky, folie, kelímky od jogurtů a jiných potravin,
plastové nádoby od šampónů, stlačené PET lahve od nápojů, polystyrén, výrobky z plastů (misky,
tácky, dětské vaničky atd.), ale také nápojové krabice tetrapak, plechovky od nápojů (pivo, limo).
Nepatří !!!
Obaly od léčiv, molitan, guma, pneumatiky, podlahové krytiny, linolea, PVC, kabely, textil,
novodurové trubky, plastové obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy).
Do modrého kontejneru na papír

Patří !!!
Noviny, popsané papíry, sešity, kartony, časopisy, knihy, brožury, papírové krabice, papírové obaly
a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír
Nepatří !!!
Papírové pleny, kopírovací papír, voskový papír, mastný papír, dehtový papír, mokrý papír,
hygienické potřeby, vícesložkové nápojové krabice, voskované kelímky
Do zeleného kontejneru na sklo
Patří !!!
Prázdné nevratné lahve bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné střepy, tabulové sklo,
skleněné předměty všeho druhu, zavařovací sklenice
Nepatří !!!
Keramika, porcelán, zrcadla, žárovky, zářivky, drátěné sklo, automobilová skla, televizní
obrazovky, PC monitory
Do kovového odpadu
Patří !!!
Železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, konzervy, hrnce, nádobí apod. Kovy
lze odevzdávat ve sběrných dvorech, ve sběrnách a výkupnách druhotných surovin nebo po
domluvě se zástupci obecního úřadu lze uložit na prostranství za obecním úřadem.
Nepatří !!!
Plastové části, gumové a další nekovové části, plechovky se zbytky barev, ledničky, mrazničky
apod.
Odpad, který lze uložit na kompostárnu v Pavlíkově- zelené kontejnery
Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů ukládali pouze trávu, listí a plevel ze zahrad. Nikoliv
však kamení, větve apod.
Velkoobjemový odpad
Jedná se o odpady, které vzhledem ke svému rozměru nelze umístit do sběrných nádob k tomu
určených. Do objemných odpadů patří - starý nábytek (válendy, židle, křesla, skříně atd.),
umyvadla, toalety, podlahové krytiny (koberce, linolea), nefunkční sporáky atd. Svoz
velkoobjemového odpadu v našich obcích je realizován dvakrát do roka, na jaře a na podzim.
Nebezpečný odpad
Jedná se o odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, žíravost, toxicita,
infekčnost atd.) Do nebezpečných odpadů patří - oleje, barvy, rozpouštědla, lepidla a materiály jimi
znečištěné, kyseliny, čistící a úklidové prostředky, léky, pesticidy, autobaterie, monočlánky,
zářivky, výbojky, teploměry, lednice, mrazáky, monitory, televizory, elektrotechnický odpad,
eternit, atd. Svoz nebezpečného odpadu v našich obcích je realizován dvakrát do roka, na jaře
a na podzim. Dále je možné vybité baterie (monočlánky, tužkové baterie AA, mikrotužkové baterie
AAA) a drobnou elektrotechniku (mobilní telefony, tablety, nabíječky, žehličky, kalkulačky,
hračky na dálkové ovládání apod.) vyhodit do nádoby, která se nachází na chodbě obecního úřadu.

Stavební odpady
Jedná se o odpady vznikající při stavbách, demolicích či drobných opravách staveb. Místo
pro ukládání nevytříděného stavebního odpadu bude vždy určeno dle aktuálních možností.
Do stavebních odpadů patří - cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě, suť, kamenivo, asfaltové
kry atd.
Směsný odpad - popelnice
Směsný odpad - to jsou vlastně jediné druhy odpadů, které zbydou po vytřídění všeho, co je možné
dále využít a měly by se vyhazovat do popelnic. Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek firma IGRO
Tachov provádí svoz směsného odpadu.
Patří !!!
Vychladlý popel, smetky, hygienické potřeby, bakelit, znečištěné papíry, vícesložkové obaly,
žárovky, papírové pleny, atd.
Nepatří !!!
Žhavý popel, uhynulá zvířata, kapalný odpad, zemina a sutě, nebezpečné odpady, využitelné
odpady.

Mobilní sběr odpadů - podzim 2019
V sobotu 5. 10. 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!!! Žádáme občany, aby odpady předávali
v uvedený čas přímo pracovníkům svozové firmy. Více na úředních deskách a na webu obce.
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ – někteří majitelé zneužívají tolerance obce a neustále nechávají psy pobíhat bez
dozoru. Pokud nedojde ke zlepšení, nelze to do nekonečna tolerovat.

Místní poplatky
Připomínáme zaplacení místních poplatků – informace pro občany, kteří nedopatřením zapomněli
- popelnice, psi, pozemky měli být uhrazeny do 30. 4. 2019.
Popelnice – 600,- Kč / osoba
Pes – 50,- Kč / pes; další pes 75,- Kč
Pronájem pozemků dle smlouvy.

Rozdělení palivového dřeva
Možnost nákupu palivového dřeva ze skládky za cenu 300,- Kč za prostorový metr včetně DPH.
Možnost objednání štípaného dřeva s dovozem. Cena dřeva od 700,- Kč za sypaný prostorový metr.
Bez vědomí hajného a starosty je zákaz provádění těžby dřeva včetně odvozu dřeva z obecních lesů.

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

