ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 2/2016

INFORMACE OBČANŮM
Svoz odpadů - Jaro 2016
V sobotu 16.4.2016 proběhne jarní mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru dle následujícího rozpisu:
Nová Ves (autobusová zastávka)
12:30 – 12:45
Třemešné (před hospodou)
12:55 – 13:55
Pavlíkov (autobusová zastávka)
14:00 – 14:10
Dubec (autobusová zastávka)
14:15 – 14:30
ODPADY PŘEDÁVEJTE DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNÉRŮ !!!

Odpady – nakládání s odpady
Děkuji všem občanům, kteří do patřičných kontejnerů vhazují sešlapané plasty a krabice od nápojů
(krabicová mléka, džusy, vína apod.) a 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.

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

Upozornění na hospodaření s pitnou vodou
Přimdský jarmark 2016
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 v roce 2016:
soboty 7. května, 4. června, 9. července, 13. srpna, 10. září, 8. října, 5. listopadu, 10. prosince 2016

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ VE 2. A 3. ČTVRTLETÍ
od 17.00 hod. - Stavění Máje na fotbalovém hřišti

sobota

30. 4.

sobota

4.6.

střelecká soutěž o pohár MS Tetřívek Třemešné – lovecké kolo + malorážka
začátek v 9:00 hodin na střelnici

sobota

11.6.

od 11:00 hodin Jízda Saši Kolowrata - náves v Třemešném před hospodou kontrolní stanoviště pro účastníky závodu, kde se na chvíli zastaví než pojedou
dál - možnost prohlédnutí historických vozidel

sobota

11.6.

od 14:00 do 17:00 hodin - Dětský den na dětském hřišti a v klubovně MS Tetřívek

sobota

18.6.

závody hasičů v požárním útoku - začátek v 9:00 hodin na fotbalovém hřišti

úterý

5. 7.

výročí upálení mistra Jana Husa na fotbalovém hřišti v Třemešném

Třemešenská pouť pátek 5. 8. – neděle 7. 8. 2016 - Upřesnění pouťového programu bude před poutí
pátek

5.8.

od 19.00 – posezení s hudbou – na fotbalovém hřišti

sobota

6.8.

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

7.8.

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

Každý čtvrtek od 17 do 20 hodin dle domluvy 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.

B LAHOPŘÁNÍ

VŠEM OSLAV ENCŮM , H ODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI
PŘEJE STAROSTA A ZASTUPITELSTVO OBCE

