ZPRAVODAJ č. 4
Obecního úřadu Třemešné
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
pondělí

5.12.

sobota

10.12.

Mikuláš
Pozvání na klidné vánoční posezení v sále kulturního domu v Třemešném.
Zváni jsou všichni občané. Začátek ve 14 hod., ukončení cca ve 21 hod.
Vystoupí 70 dětí ze ZŠ Přimda, ZŠ Stráž a ZŠ Bělá nad Radbuzou, dále
vystoupí taneční skupina – HUŠ Bernartice, k poslechu i tanci zahrají
manželé Pourovi.

pátek

23.12.

Betlémské světlo – můžete si je odnést ze vstupní chodby OÚ naproti poště,
kde bude pro všechny zájemce hořet svíčka zapálená od plamínku
přivezeného z Betléma. Špejle k napálení budou u svíčky.

pátek

30.12.

Hokejový turnaj na rybníku v Třemešném nebo turnaj ve stolním tenisu
v sále kulturního domu v Třemešném – dle počasí.

INFORMACE OBČANŮM
Obecní úřad bude mít úřední dny do 21.12.2011 včetně. Od 22.12.2011 do konce roku bude provoz
omezen z důvodu čerpání dovolené, starosta obce však bude neomezeně na telefonu a služby zimní
údržby budou prováděny rovněž bez omezení.
Úklid sněhu před nemovitostmi je možné domluvit na OÚ.
Žádosti na palivové dřevo podávejte nejpozději do poloviny února 2012!
Upozornění ke svozu odpadů - do 15.1.2012 musí mít občané nádobu (popelnici) na vývoz
komunálních odpadů označenou zelenou známkou, kterou si zakoupí na obecním úřadě. Po tomto
datu svozová firma IGRO s.r.o. Tachov neoznačené nádoby (popelnice) nevyveze!
Přání občanům
Opět se blíží konce roku, tedy doba, kdy vrcholí celoroční shon a my se připravujeme na klidné
prožití těch nejkrásnějších svátků v roce, svátků, které nazýváme svátky klidu a míru, tedy Vánoc
a Nového roku. Snad právě nadcházející svátky dokážou všem lidem kolem nás připomenout,
že nejen v tuto dobu je potřeba dávat radost, lásku a pochopení druhým.
Konec každého roku bývá obdobím hodnocení. Jsem přesvědčen o tom, že uplynulý rok můžeme
v našich obcích považovat za rok úspěšný. Podařilo se zde mnoho dobré a prospěšné práce.
Děkuji Vám všem, kteří jste se na této práci spolupodíleli. Zároveň bych chtěl vyslovit přání, aby se
nám všem v našich obcích i v příštím roce dařilo alespoň tak dobře, jako v tom letošním.
Dovolte, abych Vám všem, občanům obcí Bezděkov, Dubec, Pavlíkov, Nová Ves a Třemešné popřál
krásné a příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobního i rodinného štěstí, vzájemné
úcty a pohody v blížícím se roce 2012.
Ladislav Kletečka, starosta obce

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

