ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 3/2020

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DO KONCE ROKU 2020
Neděle 29.11.
Sobota
5.12.
Čtvrtek 24.12.
Sobota

26.12.

proběhne rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem (bez účasti
veřejnosti)
po setmění projdou vesnicí Mikuláš, čerti a anděl
bude Betlémské světlo umístěno do kostela Archanděla Michaela v Dubci,
na hřbitově v Dubci a na místě bývalého kostelíku v Třemešném
se uskuteční vánoční procházka naučnou stezkou „Milíře a vodní mlýny“
sraz účastníků je v 11,00 hodin u bytovky čp. 68 v Třemešném

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu se letos z důvodu koronavirových opatření bohužel
konat nebude.
Jakákoliv neplánovaná akce (pokud bude povoleno něco pořádat) bude včas oznámena
plakátem nebo vyhlášena místním rozhlasem.
Obecní úřad Třemešné „pokud nám to situace a koronavirus dovolí“ plánuje uskutečnit ve čtvrtek
18.2.2021 od 19,00 hodin v sále kulturního domu v Třemešném zábavný pořad s Josefem
Náhlovským a Karlem Šípem. Bližší informace budou zveřejněny začátkem roku 2021.
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.

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
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.
Vánoční stromky – zájemci o vánoční stromky si je mohou zakoupit nejpozději do 21.12.2020.
Cena za jeden stromek činí 100,- Kč včetně DPH.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
přeje
obecní úřad Třemešné

Při oslavách konce roku by se pyrotechnika měla odpalovat venku (ne z balkonů) a výhradně
na volných prostranstvích – mimo domy a dostatečně daleko od parkujících aut. Každý nese
odpovědnost za způsobené škody. Pyrotechnika nepatří do rukou dětem ! ! !

