ZPRAVODAJ č. 7
Obecního úřadu Třemešné

rok

2013

TRADIČNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
PLÁNOVANÉ V ROCE 2013
9.2. Masopustní průvod s posezením a vepřovými hody od 15:00 hod. v sále
kulturního domu v Třemešném. Hudba bude hrát od 17 do 21hod.

sobota
sobota

16.2. Myslivecký ples od 20:00 hod. v sále kulturního domu v Třemešném

sobota

9.3. Oslava Mezinárodního dne žen od 18:00 hod. v sále kulturního domu
v Třemešném s vystoupením

sobota

30.3. Druhý ročník střelecké soutěže ze vzduchovky o pohár Obce Třemešné
od 10:00 hod. v sále kulturního domu - po střelecké soutěži posezení. Soutěž je
pro všechny občany.

pátek

19.4. Setkání s důchodci od 18:00 hod. v sále KD v Třemešném s vystoupením

úterý

30.4. Stavění Máje od 17:00 hod. na fotbalovém hřišti

sobota

1.6. Dětský den u klubovny Mysliveckého sdružení
15.6. Střelecká soutěž o putovní pohár MS Tetřívek Třemešné na střelnici
s oficiálním otevřením nové víceúčelové budovy střelnice
a oslavou 465 let založení Bezděkova a 775 let Pavlíkova

sobota

pátek

5.7. Oslava výročí upálení mistra Jana Husa na fotbalovém hřišti v Třemešném
s posezením při hudbě
2. – 4.8. Třemešenská pouť – podrobnější program bude upřesněn
pouť bude zahájena v pátek podvečer na fotbalovém hřišti country hudbou
a s vystoupením

sobota

14.9. Běh okolo návsi u hospody v Třemešném – 1. ročník

říjen

Den na střelnici pro děti i dospělé – přespolní běh, soutěže, opékání buřtů, střelba
z luku a malorážky na střelnici v Třemešném

listopad

Divadelní představení v sále kulturního domu v Třemešném

čtvrtek

5.12. Mikulášská nadílka, zpívání a rozsvícení vánočního stromku u myslivecké
klubovny

úterý

24.12. Roznášení Betlémského světla

sobota

28.12 Hokejový turnaj (nebo turnaj ve stolním tenisu) podle počasí

Tradice jsou záležitostí všech občanů s možností setkání, zavzpomínání, zábavy i odpočinku.
Nabídka vstupenek do všech pražských divadel včetně Národního za poloviční ceny – informace
na obecním úřadě.
Od listopadu každou středu v sále kulturního domu vždy od 17:00 hod. stolní tenis pro všechny
a dále pak má každý možnost cvičení na sportovním náčiní v kterýkoli den v týdnu dle dohody.
Jakákoliv neplánovaná akce bude včas oznámena plakátem a vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
Odpadní vody
Připomínáme, že je stále v platnosti dotační vyhláška na vybudování domácí čističky odpadních vod
pro občany s trvalým pobytem.
Připomínáme zaplacení místních poplatků - popelnice, psi, pozemky do 30. 4. 2013
Na zasedání Obecního zastupitelstva 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
- děti do 3 let jsou osvobozeny od ostatních místních poplatků
- pokud nebude vylepena známka na popelnici, tato nebude vyvezena
- nezaplacením do 30. 4. se vystavujete porušení obecní vyhlášky nařízené a schválené
ministerstvem vnitra
Rozdělení palivového dřeva
Aby se dostalo palivové dřevo z obecních lesů na všechny obyvatele obcí, bylo provedeno
rozdělení, kdy na nemovitost připadá cca do 5 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.
Odpady – nakládání s odpady
Žádám všechny občany, aby do kontejnerů s plasty vyhazovali sešlapané plasty a krabice od nápojů
(krabicová mléka, džusy, vína apod.) do kontejnerů s papírem vyhazovali sešlapaný papír (kartony
a podobně).
Do kontejnerů na plasty nepatří jakékoliv části motorových vozidel! V takovém případě nebude
kontejner vyvezen!
Dále upozorňuji na zákaz zakládání černých skládek (např. při cestě do lesa mezi p. Frischem
a p. Končickým nebo Nová Ves – u cesty na Novohradsko nebo Pavlíkov – u vysílače apod.).
Na skládku v Bezděkově lze vyvážet pouze dřevní hmotu.

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

