ZPRAVODAJ č. 9
Obecního úřadu Třemešné

rok

2013

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2013
sobota

19.10. Den na střelnici – přespolní běh, soutěže, opékání buřtů, střelba z luku
a malorážky na střelnici v Třemešném

sobota 16.11. od 19 hodin Taneční zábava v sále KD v Třemešném (pořádá MAS Český les
ve spolupráci s OÚ Třemešné) – Zveme všechny k příjemnému posezení.
- vystoupí taneční skupina a žáci ZŠ STRÁŽ, tombola, vstup 100,- Kč
Předprodej vstupenek na OÚ Třemešné
čtvrtek
úterý

5.12. Mikulášská nadílka s rozsvícením stromku u myslivecké klubovny
24.12. roznesení Betlémského světla všem zájemcům, kteří se nahlásí na obecním úřadě

čtvrtek 26.12. vánoční střelecká soutěž ze vzduchovky v sále kulturního domu v Třemešném
sobota

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

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 a vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu – podzim 2013
V sobotu 12.10.2013 proběhne mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru. Každý občan odevzdá přinesený odpad přímo
do přistavených kontejnerů pracovníkům firmy EKODEPON a nebude jej hromadit
na veřejném prostranství obcí, kde bude probíhat sběr.
Mobilní sběr bude probíhat v čase 12:30 – 14:30 – přesné rozpisy budou zveřejněny na webových
stránkách obce a ve vývěskách.

Stížnosti na volné pobíhání psů
Opět upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů – tito psi ohrožují cyklisty, chodce, automobily
a znečišťují veřejné prostranství. Dlouhodobě volně pobíhající psi budou odchyceni odchytovou
stanicí a náklady na odchyt zaplatí majitel psa. Dále pak upozorňujeme majitele psů, aby si
po svých psech uklízeli psí exkrementy, které tak znečišťují naše veřejné prostranství v obcích.
Venčení psů na veřejných prostranstvích pouze na vodítku. Poděkování všem, kteří respektují
obecní vyhlášku a jsou ohleduplní ke spoluobčanům.
ZÁKAZ VENČENÍ PSŮ V PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ !!!

POSLEDNÍ UPOZORNĚNÍ pro občany, kteří stále neuhradili místní poplatek
za svoz odpadů - splatnost poplatků byla ke dni 30.6.2013
Naposledy vyzývám k zaplacení poplatků do 2.10.2013. Po tomto termínu bude částka poplatku
navýšena podle obecně závazné vyhlášky obce Třemešné. Všichni občané, kteří nemají zaplaceno,
byli již jednou písemně upozorněni.
Děkuji všem, kteří mají včas zaplacené poplatky.

Nakládání s odpady – třídění odpadů
Žádám všechny občany, aby třídili odpady a do popelnic vyhazovali pouze odpady, které nelze
roztřídit do kontejnerů na plast, papír a sklo. Dále žádám všechny občany, kteří tak nečiní,
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).
Na skládku v Bezděkově lze vyvážet pouze dřevní hmotu.

Zahájené a dokončené akce, získané dotace
 Dokončena výstavba nové klubovny SDH Třemešné – přidělena dotace ve výši 1.545.696,- Kč.
 Dokončena výstavba inženýrských sítí k plánovaným bytovým jednotkám – přidělena dotace
ve výši 200.000,- Kč.
 Oprava a vybavení kulturního domu v Třemešném – přidělena dotace ve výši 448.200,- Kč.
 Dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Pavlíkově a Dubci – požádáno o dotaci v částce
200.000,- Kč.
 Byly započaty práce na úpravě prostranství okolo zbořeného kostelíka v Třemešném, dotace
bude vyřízena po ukončení prací.
 V roce 2014 bude zahájena výstavba kanalizace a čističky odpadních vod na Nové Vsi –
přidělena dotace ve výši cca 6.000.000,- Kč.
 V roce 2014 bude zahájena výstavba 4 bytových jednotek v Třemešném.

VÝZVA K PODPOŘE MÍSTNÍ POŠTY V TŘEMEŠNÉM
Česká pošta prostřednictvím svého zástupce přednesla obecnímu úřadu svůj záměr zrušit místní
poštu a nahradit ji omezenými službami (pouze výdej zásilek) se smluvním partnerem. Česká pošta
tento svůj záměr zdůvodnila tím, že zde není tolik poštovních transakcí (podání zásilek, výdej
zásilek a balíků). Zástupce pošty však již neuvedl, že na místní poště je vysoce nadprůměrné
využívání výběrů peněz z účtů poštovní spořitelny místními občany, a to především díky
důchodcům. Proběhlo jednání starosty se zástupcem pošty, na kterém starosta trval na zachování
místní pošty. Po té byl zástupce pošty pozván na pracovní zasedání obecního zastupitelstva,
které rovněž nesouhlasilo se zrušením místní pošty, protože by tento krok zkomplikoval život
místním občanům, především důchodcům. České poště byl starostou zaslán dopis s tím,
že zachování místní pošty je pro obec prioritou.
Proto obecní úřad vyzývá všechny občany, aby podpořili zachování místní pošty.
Jak podpořit zachování místní pošty?
- podávejte dopisy k odeslání přímo na místní poštu
- podávejte balíky k odeslání přímo na místní poštu
- provádějte výběry peněz přímo na místní poště
- pokud možno vyzvedávejte si uložené zásilky na místní poště
Více využívejte místní poštu místo doručovatelek, které projedou obcemi pouze jednou denně a ne
vždy ve stejnou denní dobu. Nečekejte na podání dopisu či balíku na doručovatelky a podejte tyto
zásilky na místní poště, čímž se zvedne počet transakcí a ubudou tak České poště důvody
pro zrušení místní pošty v Třemešném.

BLAHOPŘÁNÍ

VŠEM OSLAVENCŮM

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

