ZPRAVODAJ č. 11
Obecního úřadu Třemešné

leden

2014

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2014
22.2. Myslivecký ples od 20 hodin v sále KD v Třemešném

sobota
sobota

1.3. Masopustní veselí, rej masek a vyhlášení nejlepších masek-děti- dospělí v sále
kulturního domu v Třemešném s posezením a vepřovými hody od 14 do 18 hodin
– každá maska dostane sladkou odměnu

sobota

8.3. Jako poděkování našim ženám pořádá obecní úřad oslavu Mezinárodního dne žen
od 20 hodin v sále KD v Třemešném – na programu bude vystoupení žáků
ZŠ Přimda a vystoupení skupiny Aerobic, k tanci a poslechu bude hrát živá hudba
– ženy si s sebou přivedou své partnery

čtvrtek

3.4. Tradiční Setkání a posezení důchodců od 17 hodin v sále KD v Třemešném –
na programu bude vystoupení žáků ZŠ Přimda, ZŠ Stráž a vystoupení skupiny
Aerobic, k tanci a poslechu bude hrát živá hudba

sobota

19.4. Velikonoční střelecká soutěž ze vzduchovky o pohár Obce Třemešné od 14 hodin
v sále KD v Třemešném – občerstvení zajištěno

středa

30.4. Stavění Máje od 17 hodin na fotbalovém hřišti

neděle

1.6. Dětský den od 13 hodin u myslivecké klubovny v Třemešném

sobota

14.6. Střelecká soutěž o putovní pohár MS Tetřívek Třemešné na střelnici v Bezděkově

sobota

21.6. Vysvěcení základů bývalého kostelíka v Třemešném, Česko-Německá mše
v 15 hodin – za účasti Mons. Františka Radkovského - biskupa plzeňského,
kněžích a pěveckého sboru

sobota

5.7. Pálení mistra Jana Husa na fotbalovém hřišti v Třemešném s posezením při hudbě
1. – 3.8. Třemešenská pouť – podrobnější program bude upřesněn
Pouť bude zahájena v pátek podvečer na fotbalovém hřišti country hudbou

sobota
listopad

13.9. 2. ročník Běhu okolo návsi u hospody v Třemešném – všechny zve TJ Jiskra
Třemešné
Divadelní představení v sále kulturního domu v Třemešném

pátek

5.12. Mikulášská nadílka s rozsvícením stromku u myslivecké klubovny v Třemešném

středa

24.12. roznesení Betlémského světla všem zájemcům, kteří se nahlásí na obecním úřadě,
Betlémské světlo bude umístěno na hřbitově v Dubci a na místě bývalého
kostelíku v Třemešném

pátek

26.12. Hokejový turnaj (nebo turnaj ve stolním tenisu) podle počasí

Od listopadu každý čtvrtek v sále kulturního domu vždy od 18 do 20 hodin 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 nebo vyhlášena místním rozhlasem.

INFORMACE OBČANŮM
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

Rozdělení palivového dřeva
Aby se dostalo palivové dřevo z obecních lesů na všechny obyvatele obcí, bylo provedeno
rozdělení, kdy na nemovitost připadá cca 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
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.
Na skládku v Bezděkově lze vyvážet pouze dřevní hmotu.

Podpora místní pošty
Děkuji všem občanům, kteří podporují místní poštu tím, že se jí snaží více využívat než před naší
výzvou k její podpoře. Pokračujte prosím dál, je to v zájmu nás všech.

Nabídka dovozu obědů
Obecní úřad zveřejňuje nabídku dovozu obědů v ceně 65,- Kč za oběd. Zájemci si mohou vybrat
z nabídky 12 jídel. Dovoz je realizován vždy od pondělí do pátku od 11:15 hod. do 11:45 hod.
Bližší informace budou všem zájemcům sděleny na obecním úřadě.

BLAHOPŘÁNÍ VŠEM OSLAVENCŮM
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje starosta a zastupitelstvo obce
Na přání zahrajeme.

