ZPRAVODAJ č. 1
Obecního úřadu Třemešné
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
sobota

26. 2.

turnaj ve stolním tenisu

sál

od 12.00 hod.

sobota
5. 3. masopustní průvod
hospoda
od 15.00 hod.
- sraz masek v 15 hodin u hospody. Ukončením, bude vyhlášení tří nejlepších masek
a zabijačkové hody, které připraví v hospodě pan Horáček
sobota 12. 3. dětský maškarní bál
sál
pátek
25. 3. setkání důchodců
sál
- každý důchodce obdrží pozvánku s programem

od 17.00 hod.

INFORMACE OBČANŮM
Upozornění na falešného kominíka
na území Tachovska se pohybuje falešný kominík. Jedná se o pana Pavla Mošnu, který vystupuje
jako pracovník družstva " Korál výrobní družstvo - v likvidaci" a nabízí a provádí neoprávněně
kominické práce, na které vydává falešný doklad a inkasuje peníze.
Tento doklad je samozřejmě neplatný. Pan Mošna ani družstvo Korál nemají na kominictví
oprávnění.
Tuto službu mohou vykonávat pouze kominíci s živnostenským oprávněním.
Na Tachovsku jsou tito kominíci a lze je kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech
pro Borsko
pan Antoš
tel. 604 582 113
pro Plánsko
pan Reil
tel. 728 566 392
pro Halžsko
pan Polášek
tel. 782 241 374 a 731 329 082
pro Tachovsko pan Konečný
tel. 739 728 268
Revize komínů
Obecní úřad Třemešné domluvil kominíka k provedení revize komínů v následujících termínech.
Občané tak mohou využít služeb tohoto kominíka. Pokud si někdo nestihl nechat provést revizi
komínu v uvedeném termínu, je možné prostřednictvím obecního úřadu domluvit návštěvu
kominíka v některém z dalších dohodnutých termínů.
Třemešné a Bezděkov - 23. 2. a 24. 2. od 8 hod.
Dubec - 28. 2. od 8 hod.
Pavlíkov - 1. 3. od 8 hod.
Nová Ves - 2. 3. od 8 hod.
Místní poplatky
Připomínáme zaplacení místních poplatků - popelnice, psi, pozemky do 30. 4. 2011
Na zasedání Obecního zastupitelstva dne 16. 2. 2010 bylo rozhodnuto, že
- 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 obyvatele obcí, bylo provedeno
rozdělení, kdy na nemovitost připadá cca 6 m3 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.
Odpadní vody
Občané, kteří nejsou napojeni na obecní čističku, nahlásí, zda mají septik nebo jímku. Důvodem je
zjištění současného stavu nakládání s odpadními vodami. Tento stav bude základem pro vyřešení
nakládání s odpadními vodami u nemovitostí, které nejsou napojeny na obecní čističku.
Dále připomínáme, že je stále v platnosti dotační vyhláška na vybudování domácí čističky
odpadních vod.
Na webových stránkách nebo na obecním úřadě je k nahlédnutí nabídka domácích čističek
odpadních vod včetně ceníků.

BLAHOPŘÁNÍ VŠEM OSLAVENCŮM
Obecní úřad přeje - hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Na přání zahrajeme.
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