ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 1/2016

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V 1. ČTVRTLETÍ 2016
pátek

12.2.

od 17:00 hodin MASOPUSTNÍ KARNEVAL pro děti i dospělé v sále kulturního
domu Třemešné, kde bude připraven program plný soutěží, her, tancování
a dárečků pro děti. Občerstvení je pro všechny zajištěno.

pátek

11.3.

Myslivecká zábava spojená s oslavou MDŽ pořádaná ve spolupráci s obcí
Třemešné se koná v sále kulturního domu Třemešné od 20:00 hodin. Bohatá
zvěřinová tombola, dámská volenka. Ženy vstupné za poloviční cenu a květinu
jako dárek k MDŽ.

7.4.

tradiční setkání důchodců v kulturním domě Třemešné. Začátek v 16:00 hodin,
k tanci a poslechu zahraje oblíbený pan Jan Schimmer ze Stříbra.

čtvrtek

Pro zahřátí u srdíčka vystoupí žáci základní školy Stráž a Přimda.
Od listopadu každý čtvrtek od 17 do 20 hodin dle domluvy (z důvodů vytápění sálu) je možnost si
zahrát stolní tenis a zacvičit si na sportovním náčiní v sále kulturního domu.
Jakákoliv neplánovaná akce bude včas oznámena plakátem nebo vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
Připomínáme zaplacení místních poplatků - popelnice, psi, pozemky do 30. 4. 2016
Popelnice – 500,- Kč / osoba
Pes – 50,- Kč / pes
Pronájem pozemků dle smlouvy
- 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 trvale hlášené obyvatele obcí, bylo
provedeno rozdělení, kdy na nemovitost připadá cca do 8 prostorových metrů 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
Děkuji všem občanům, kteří vyslyšeli naši výzvu a do kontejnerů s plasty vhazují sešlapané plasty
a krabice od nápojů (krabicová mléka, džusy, vína apod.) a do kontejnerů s papírem vhazují sešlapaný
papír (kartony a podobně). Zároveň apeluji na ty občany, kteří tak nečiní, aby respektovali naši výzvu,
sníží se tak náklady obce i občanů za odvoz tříděného odpadu.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Dne 28.1.2016 od 17:00 hodin se v kanceláři starosty obce bude konat veřejné zasedání
zastupitelstva obce s tímto programem.

BLAHOPŘÁNÍ VŠEM OSLAVENCŮM A DO NOVÉHO ROKU VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ A
SPOKOJENOSTI PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE

