ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Třemešné

č. 2/2018

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2018
28.10. sázení lípy ke 100. výročí vzniku Československa - na návsi v Třemešném u dětského
hřiště od 17:00 hodin
čtvrtek 6.12. mikulášská nadílka od 17:00 hod - myslivecká klubovna spojená s rozsvícením
vánočního stromku
Betlémské světlo
sobota 22. 12. bude v odpoledních hodinách Betlémské světlo přivezeno do kostela Archanděla
Michaela v Dubci
neděle 23. 12. bude Betlémské světlo umístěno na hřbitově v Dubci a na místě bývalého kostelíku
v Třemešném
neděle

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
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Třemešné se bude konat ve čtvrtek 1. 11. 2018 v sálu kulturního
domu.

Odpady – nakládání s odpady
Děkuji všem občanům, kteří vyslyšeli naši výzvu a do kontejnerů s plasty vhazují sešlapané plasty,
plechovky od nápojů (cola, sprit, pivo apod.) 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, tím se nám daří držet stálou cenu poplatků za odpad.
Výzva občanům
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Třemešné byla vznesena stížnost na volné pobíhání psů
a venčení psů na veřejném prostranství a také v prostoru dětského hřiště. Žádáme majitele psů,
aby dohlídli na své psy a uklízeli po nich psí exkrementy, které by tak znečišťovaly veřejné
prostranství. Berte prosím ohled především na děti, které si hrají nejen na dětském hřišti.

Slovo starosty
Skončilo volební období, proběhly volby do zastupitelstva obce a na ustavujícím zasedání bude
zvoleno nové vedení obce. Dále již nebudu vykonávat funkci starosty, proto Vás chci seznámit s tím,
co se za poslední roky ve funkci starosty podařilo udělat v našich obcích.
V Třemešném a Bezděkově
 jsme postavili 4 bytové jednotky včetně příjezdové komunikace,
 víceúčelovou budovu na střelnici,
 klubovnu hasičům,
 nová krytá stání pro 2 hasičská vozidla,
 sociální zařízení ke kabinám na hřišti, včetně napojení na kanalizaci,

 bylo provedeno zpevnění plochy na fotbalovém hřišti a závlaha hřiště,
 vylepšeno a zmodernizováno osvětlení tréninkového fotbalového hřiště,
 proběhla rekonstrukce kulturního domu včetně výměny oken, instalace a vybavení,
 byla vybudována parkovací místa u bytovek a byl rozšířen most v zatáčce u bytovek,
 byly obnoveny základy zaniklého kostela v Třemešném,
 v Bezděkově byla provedena výměna veřejného osvětlení,
 bylo provedeno rozšíření a napojení kanalizace na ČOV v ulici ke školce,
 oprava kalových polí ČOV pro Třemešné a Bezděkov,
 výsadba zeleně na veřejných prostranstvích a výsadba alejí,
 výsadba ovocného sadu za bytovkami,
 vybudovali jsme venkovní cvičební náčiní na kraji lesa (za novostavbou 4 obecních bytů),
 na dětském hřišti v Třemešném byla přidána trampolína,
 bylo provedeno oplocení pozemku na uložení dřevního odpadu,
byla zakoupena
 lesní technika, traktor, vyvážečka, kontejner, naviják, štěpkovač,
 technika na údržbu zeleně a cisterna na zalévání,
 mulčovač a sekačka s horním výsypem na údržbu veřejné zeleně,
 hasičské auto CAS – cisterna,
 kontejnery na odvoz bioodpadu.
V Nové Vsi
 byla vybudována kořenová čistírna odpadních vod včetně kanalizace a protlaku přípojky k nově
vytvořeným stavebním parcelám,
 provádí se průběžně výsadba zeleně.
V Pavlíkově byla vybudována
 nová kanalizační síť včetně kořenové čistírny odpadních vod (projekt se dokončuje),
 nová kompostárna na uložení bioodpadu,
 nové veřejné osvětlení,
 průběžně se provádí výsadba zeleně,
 byla provedena oprava lesní cesty mezi Pavlíkovem a Roudnicí.
V Dubci bylo povedeno
 vyčištění, oprava – snížení přepadu a výměna výpustného zařízení rybníka,
 vyasfaltování části místní komunikace,
 oprava hřbitovní zdi včetně márnice,
 oprava mostu a povrchové kanalizace,
 nové veřejné osvětlení,
 dětské hřiště.
Dále se prováděly každodenní práce na údržbách, opravách, zvelebování obcí a práce v lesním
hospodářství.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří mi dali důvěru a věřili, že dokážu naše obce
zvelebit. Pořád je co vylepšovat. V současné době se připravuje projekt rybníka v Bezděkově,
kanalizační přípojka, vodovodní přípojka a přístupová komunikace ke stavebním pozemkům na Nové
Vsi. Dále vidím nutnost výstavby bytů.
Díky dobrému hospodaření a získávání dotací má obec na rezervách cca 20 milionů korun.

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

