ZPRAVODAJ č. 10
Obecního úřadu Třemešné

rok

2013

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2013
úterý

24.12. roznesení Betlémského světla všem zájemcům, kteří se nahlásí na obecním úřadě

čtvrtek 26.12. od 9:00 do 13:00 hod. - Vánoční střelecká soutěž ze vzduchovky v sále kulturního
domu v Třemešném o POHÁR OBCE TŘEMEŠNÉ
od 13:00 hod. - Soutěž ve stolním tenisu v sále kulturního domu v Třemešném
Na obě akce srdečně zveme soutěžící i diváky ze širokého okolí, občerstvení je zajištěno.
Pořadatel – Obec Třemešné a TJ Jiskra Třemešné.
sobota

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

Od prosince 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
Znovuobnovení zaniklého kostelíka Panny Marie - připomenutí společné historie“
Obec Třemešné realizuje projekt znovuobnovení sakrální stavby - zaniklého kostelíka Panny Marie.
Tento kostelík stával v hájku nad železnicí vedoucí přes obec. Cílem tohoto projektu je připomenutí
tohoto zaniklého poutního místa v podobě obnažení základů s vyznačením půdorysu objektu
a vytvoření odpočinkového místa s posezením a výstavbě krytého dřevěného altánu s výhledem
na obec Třemešné. Realizací projektu se upevňuje přeshraniční spolupráce a připomíná společné
dědictví. Celá akce je spolufinancována z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný
stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond euroregionů. Ukončení realizační fáze bylo plánováno
do konce října. Plánuje se jeho slavnostní otevření za účasti partnerů a představitelů církve.

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.
Poděkování všem majitelům psů, kteří uklízejí po svých čtyřnohých miláčcích jejich exkrementy.

Zahájené a dokončené akce a 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.
 Dokončena 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.
 Do konce října probíhaly práce na úpravě prostranství okolo zbořeného kostelíka v Třemešném,
po ukončení prací bude vyřízena dotace ve výši cca 597.000,- Kč.
 V březnu 2014 bude zahájena výstavba kanalizace a čističky odpadních vod na Nové Vsi –
přidělena dotace ve výši cca 6.000.000,- Kč – proběhlo výběrové řízení.
 V dubnu 2014 bude zahájena výstavba 4 bytových jednotek v Třemešném – proběhlo výběrové
řízení.

VÝZVA K PODPOŘE MÍSTNÍ POŠTY V TŘEMEŠNÉM
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.

Radostné a klidné prožití svátků vánočních
v novém roce pevné zdraví,
hodně štěstí, mnoho úspěchů
a spokojenosti

Vám přeje
starosta obce
zastupitelstvo obce
a zaměstnanci obecního úřadu

PF 2014

