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Vážení spoluobčané,
z pohledu charakteristiky počasí máme za sebou skutečné středoevropské léto. Takové, kteří si ti starší pamatují
z dřívějších časů. Je to léto, které není ani příliš horné, ani příliš studené. Léto, jehož součástí jsou také deštivé
dny. Prostě, zahradnicky je to léto opravdu pěkné. Možná, že se někteří zamysleli nad tím, co mohlo být po uplynulých suchých létech příčinou návratu dostatečného množství srážek o prázdninách. Může to být tím, že nám
sdělovací prostředky již vnutily pocit, že suché a horké léto je samozřejmostí a my opomněli na zákonitosti cyklů
v přírodě. Nebo bylo možná příčinou deštivějšího léta menší množství letadel ve vzduchu, které zůstaly na zemi
z důvodu „corona krize“. A´t to bylo tak, či onak, buďme za to rádi. Můžeme s jistou nadějí, při vzpomínce na
doby minulé, vyhlížet léto následující.
V návaznosti na to připomínáme, že se blíží zima. Nezapomeňte si zabezpečit včas své vodoměry. Nepodceňte
také podzimní větry, které mohou způsobit škodu při manipulaci s neuchycenými předměty.

„Pára baví seniory“
Společenský život v průběhu prázdnin
byl svázán doporučením a omezením
související s opatřeními proti omezení
šíření epidemie Covid. Jsme proto nesmírně rádi, že se nám pro povzbuzení
nálady podařilo uspořádat alespoň jedno úspěšné společenské setkání. Obecní
úřad Třemešná ve spolupráci se Slezskými zemskými drahami o.p.s. za finanční
podpory Nadace ČEZ uspořádal v pátek

28. 8. 2020 pro seniory obce Třemešná
a jejich vnoučata výlet parním vlakem do
Slezských Rudoltic. Atraktivní výlet, jehož součástí byla návštěva zámku Slezské
Rudoltice oslovil řadu občanů, kteří tuto
nabídnutou akci s chutí využili. Slunečné
počasí jako by vyzývalo k příjemně strávenému dni. Po příjezdu do Slezských
Rudoltic měli účastníci výletu možnost
prohlédnout si zrekonstruované vnitřní

prostory nádraží a následně se pěšky vydali na zámek. Pro seniory, pro které se
zpáteční pěší cesta ze zámku na nádraží
jevila jako nezvladatelná, byla zajištěna mikrobusová doprava ve spolupráci
s obcí Osoblaha. Následnou zpáteční cestu parním vlakem si všichni účastníci výletu dokonale vychutnali.

Obec se podařilo opět finálními investicemi posunout kupředu
V minulém vydání zpravodaje jsme se
zmínili o předpokládaném dopadu jarního nouzového stavu na případný rozpočet
obce. Současně jsme uvedli předpoklad, že
stát bude jistě hledat možnosti, jak nepříznivý dopad krize na rozpočty obcí eleminovat. Díky jednorázovému příspěvku ze
státního rozpočtu na občana obce ve výši
1 250 Kč se u všech obcí podařilo dopady

Antuka

plánovaného sníženého příjmu zmenšit.
Ze strany státu to byl chvály hodný počin.
Investičně se dokončilo zateplení obecného bytového domu č. p. 260, jehož realizátorem byla firma Jarmila Friesová
z Třemešné. Současně se zrealizovala celková oprava skladu, který je příslušenstvím
domu. Opravu skladu provedli zaměstnanci firmy Roman Beňo. Na zateplení

bytového domu navazuje
úprava prostranství a realizace zpevněných ploch
kolem tohoto domu. Tyto práce provádí
se svými spolupracovníky firma Radim
Friess, který úspěšně realizoval také úpravu prostranství kolem obecního bytového
domu č. p. 90.

Ukončenou investicí uplynulého čtvrtletí je také přestavba původně antukové plochy tenisových kurtů na víceúčelové hřiště
s umělým povrchem pod názvem projektu „Víceúčelové hřiště obce Třemešná“. Realizaci provedla firma Funny sport s.r.o. ze Zlína,
a finančně se na projekt podařila získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 810 000 Kč. Dotace tvoří 70 % uznatelných
nákladů celé investice. Nové sportoviště zvelebilo koncepčně zázemí celého sportovního areálu v obci. Víceúčelové hřiště obce
Třemešná bude sloužit sportovním potřebám občanů obce a ZŠ a MŠ Třemešná. Provozní řád a možnosti využití budou zveřejněny
na informační tabuli u plochy hřiště.

Dětské hřiště

Další aktivitou obce v oblasti míst aktivního odpočinku byl projekt „Dětské hřiště pro menší i větší“. Naše obec je na délku poměrně
dlouhá, a určité vyžití pro děti se doposud nacházelo pouze ve středu obce. Bylo tedy v dlouhodobém plánu obce zrealizovat dětem
z obou konců obce nějaké vyžití v jejich místních částech. Nejdříve bylo nutno upravit a připravit plochu pro budoucí instalaci prvků.
Dodavatelem herních prvků byla firma FLORA SERVIS s.r.o. z Brna. Celková cena realizace obou hřišť byla 367 428 Kč. Obě hřiště
si jistě najdou své uživatele.

Jan Nepomucký

Jednou z památek, která je ve vlastnictví obce, je socha Jana Nepomuckého. Socha má podle údajů kroniky souvislost se školou
otevřenou v části Damašek. Podstavec sochy bylo nutno po čase
opět vyspravit tak, aby byla prodloužena jeho životnost. Opravu
podstavce provedla firma Lepos stav s.r.o. z Horních Povelic.

Lavičky

Zmínku si také zaslouží instalace laviček v obci u míst pasivního
a aktivního odpočinku. Lavičky mohou posloužit občanům při
svých procházkách po obci. Aktuálně se občané při své procházce mohou posadit na lavičky u dětského hřiště Nové Rudíkovy,
kapličky Rudíkovy, lavičce u Kolovrata, lavičce u sochy Nepomuckého a lavičkách u dětského hřiště Damašek.

MŠ a ZŠ Třemešná
Do školního roku 2020/2021 nám na Základní školu nastoupilo 77 dětí, a do mateřské školy je přihlášeno 24 dětí. Staronoví žáci,
kteří nastoupili na naši základní školu, mohli zaregistrovat, že i v prostorách školy se uskutečnily investice ke zlepšení podmínek
jejich výuky. Byly opraveny šatny, v rekonstrukci je učebna školní kuchyňky a aktuálně je před dokončením kompletace multiučebny
IT technologií s přírodopisem.

Spolek Rošťáci se stal Osobností města Krnova 2019
Místní veřejně prospěšný Spolek
Rošťáci byl v letošním roce nominován a následně získal ocenění
Osobnost města Krnova 2019, v kategorii Humanita.
O jeho vítězství rozhodlo veřejné
hlasování, ve kterém spolek získal
nejvíce hlasů. Toto významné ocenění převzaly představitelky Rošťá-

ků dne 23. 09. 2020 z rukou starosty
města Krnova, Tomáše Hradila.
„Dámy ze spolku Rošťáci sleduji už od
jejich začátků. Do Krnova vlétly před dvěma roky jako uragán, pořádají jednu dobročinnou akci za druhou. Moc jim fandím
a držím palce, aby si tu energii udržely
i do dalších let,“ uvedl starosta Tomáš
Hradil.

Sportovní okénko
Registrované i neregistrované sportovní
vyžití je v obci zajišťováno většinou pod
hlavičkou TJ. V odvětví fotbalu nás reprezentuje oddíl kopané, a to aktuálně již
pouze ve věkové kategorii muži. Ti hrají
III. třídu okresní soutěže, a jejich snahou
letošní sezony je umístit se co nejvýše
s potencionálním výhledem na postup do
okresního přeboru. Při domácích utká-

ních je pro návštěvníky připraveno občerstvení, a tak jsou všichni příznivci kopané
srdečně zváni.
Ženy mají své pravidelné cvičení na zvýšení fyzičky každou neděli, a to v tělocvičně.
Čas pro zpevnění těla začíná v 9.30. Cvičení je dobrovolné, a není se třeba obávat, že
někdo je pomalejší. Každý cvičí dle svých
osobních fyzických možnosti.

Stolní tenis senior pokračuje ve svých setkáních nad pingpongovým stolem, a jejich členská základna je tak říkajíc téměř
stabilizovaná.
Staronovým druhem sportu v obci by se
mohl stát návrat volejbalu. Zde se případná členská základna vytváří, a její budování bude pravděpodobně otázka některého ze zimních večerů.

Připravované společenské
akce
S ohledem na nejasnou měnící se situaci pravidel a omezení pro společenské akce ve spojitosti s coronavirem byla obec nucena v září nakonec
po domluvě s panem Vašutem zrušit
jeho vystoupení. Ti z občanů, kteří
mají zakoupené lístky, je mohou vrátit na obecní úřad, a bude jim vráceno
vstupné.
Podaří – li se některou ze společenských akcí uspořádat při zajištění
všech aktuálně platných hygienických
opatření, budou občané o akci informováni prostřednictvím rozhlasu
a vývěsních skříněk
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