ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 1/2017

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2017
čtvrtek

23.3.

od 15 do 22 hodin - SETKÁNÍ DŦCHODCŦ v sále kulturního domu - dŧchodci
z Nové Vsi, Pavlíkova a Dubce si mohou na obecním úřadě objednat odvoz

sobota

15.4.

od 14 hodin VELIKONOČNÍ STŘELBY ZE VZDUCHOVKY v sále kulturního
domu. Soutěţní kategorie - děti, ţeny, muţi

neděle

30.4.

STAVĚNÍ MÁJE na fotbalovém hřišti

sobota

3.6.

sobota

10.6.

STŘELECKÁ SOUTĚŢ o putovní pohár MS Tetřívek Třemešné - na střelnici

sobota

17.6.

JÍZDA SAŠI KOLOWRATA - program bude upřesněn

středa

5.7.
4.- 6.8.

středa

6.12.

od 14 hodin DĚTSKÝ DEN - místo bude upřesněno

OSLAVA VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA na fotbalovém hřišti
POUŤOVÉ OSLAVY - program pouťových oslav bude upřesněn
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA a ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Od listopadu kaţdý čtvrtek od 17 do 20 hodin dle domluvy (z dŧvodŧ vytápění sálu) je moţnost 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. 2017
Popelnice – 500,- Kč / osoba
Pes – 50,- Kč / pes
Pronájem pozemkŧ dle smlouvy.
- od poplatkŧ 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 poplatkŧ

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

Odpady – nakládání s odpady
Děkuji všem občanŧm, kteří vyslyšeli naši výzvu a do kontejnerŧ s plasty vhazují sešlapané plasty
a krabice od nápojŧ (krabicová mléka, dţusy, vína apod.) a do kontejnerŧ s papírem vhazují sešlapaný
papír (kartony a podobně). Zároveň apeluji na ty občany, kteří tak nečiní, aby respektovali naši výzvu,
sníţí se tak náklady obce i občanŧ za odvoz tříděného odpadu.

Do kontejneru na plasty je možné vhazovat i plechovky od nápojů (pivo, limonády).
Mobilní sběr odpadů - jaro 2017
V sobotu 8. 4. 2017 proběhne mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných sloţek komunálního
odpadu a zařízení zpětného odběru dle níţe uvedeného harmonogramu
stanoviště
Nová ves (autobusová zastávka)
Třemešné (před hospodou)
Pavlíkov (autobusová zastávka)
Dubec (autobusová zastávka)

doba přistavení mobilní sběrny
12:45 – 13:00
13:10 – 14:10
14:15 – 14:25
14:30 – 14:40

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

Výzva občanům
Obec má v úmyslu na rok 2018 vydat svŧj vlastní nástěnný kalendář s fotografiemi, které by
charakterizovaly naše obce a ţivot v nich. Do kalendáře mŧţe přispět kaţdý občan. Z nashromáţděných
fotografií budou vybrány do kalendáře na rok 2018.

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

