ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 2/2015

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2015
čtvrtek 30. 4.

od 17.00 hod. - Stavění Máje na fotbalovém hřišti

sobota

Dětský den

30. 5.

13.00 – 16.00 - soutěže a hry o sladkosti na dětském hřišti
13.00
- jízda na koních

sobota

6. 6.

střelecká soutěž o putovní pohár MS Tetřívek Třemešné - na střelnici

neděle

5. 7.

výročí upálení mistra Jana Husa na fotbalovém hřišti v Třemešném

Třemešenská pouť pátek 31. 7. – neděle 2. 8. 2015 - Upřesnění pouťového programu bude před poutí
pátek

31.7

od 19.00 – posezení s hudbou – na fotbalovém hřišti

sobota

1.8.

7.00 – 10.00 - Pouťové rybářské závody – rybník na návsi před hospodou
od 9.00 – Střelecká soutěž o Pouťový pohár – na střelnici
od 11.00 – Fotbalový turnaj – fotbalové hřiště
14.00 – 17.00 - Jezdecký den – kolbiště u stáje Anita
od 20.00 – Taneční pouťová zábava – sál KD v Třemešném

neděle

2.8.

10.00 – 11.00 - Mše svatá na obnovených základech kostelíka v Třemešném
od 13.00 – Traktoriáda „Třemešenská bahna“ – louka u fotbalového hřiště
prezentace od 12.30 hod.
16.00 – požární útok SDH Třemešné – fotbalové hřiště
17.00 – Ukončení poutě s posezením u hudby na fotbalovém hřišti

sobota

5. 12.

Mikulášská nadílka s rozsvícením stromku u myslivecké klubovny v Třemešném

Betlémské světlo
neděle 20. 12. bude Betlémské světlo přivezeno do kostela Archanděla Michaela v Dubci
středa 23.12. bude Betlémské světlo zapáleno na hřbitově v Dubci a na místě bývalého
kostelíku v Třemešném
sobota 26. 12.

Hokejový turnaj na rybníku v Třemešném nebo turnaj ve stolním tenisu v sále
kulturního domu v Třemešném – dle 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 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. 2015
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

Svoz odpadů
V sobotu 18.4.2015 proběhne jarní mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru dle následujícího rozpisu:
Nová Ves (autobusová zastávka)
Třemešné (před hospodou)
Pavlíkov (autobusová zastávka)
Dubec (autobusová zastávka)

12:30
12:55
14:00
14:15

–
–
–
–

12:45
13:55
14:10
14:30

Připravovaná změna územního plánu
Občané mohou své návrhy na změnu územního plánu podávat na obecní úřad písemně a se
zakresleným plánkem do 30.4.2015.

Nabídka dovozu obědů nadále je možnost
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 11:45 – 12:15 hod. Bližší
informace budou sděleny všem zájemcům na obecním úřadě.

Přimdský jarmark 2015
Všichni jsou srdečně zváni na tradiční Přimdský jarmark, a to jak trhovci k prodeji své vlastní
produkce, tak i zákazníci k nákupu domácích výrobků.
V nabídce opět budou uzeniny, výrobky z kozího mléka, ovoce a zelenina, mouka všech druhů
a jiné výrobky. Čas konání jarmarku vždy v čase 9 - 11 hod.
Termíny jarmarků:
Květen - 2. a 23.5.
Červen - 6.6.
Červenec - 4.7.

Srpen - 1. a 22.8.
Září - 12.9.
Říjen - 10.10.

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

Listopad - 7.11.
Prosinec - 12.12.

