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Urceno pro obyvatele cásti Tremesná, Rudíkovy,
Nové Rudíkovy a Damasku

Vážení spoluobčané,
máme před sebou opět zimní počasí, které může do všedních dnů přinést řadu krátkodobých překážek. Jsou jimi např. náledí, plískanice, větší množství sněhu nebo mráz. Připomínáme tedy důležitost
zabezpečení vodoměrů před zamrznutím. Podcenění této situace může připravit váš rozpočet o nemalé
finance. Také námraza v dopoledních hodinách může na vašich cestách přinést nechtěné dobrodružství.
Přejeme vám opatrnost a obezřetnost ve všech oblastech vaší činnosti.

Společenský život obce

Obec má za sebou volby do zastupitelstva obce. Před novým složením zastupitelstva je 4-leté období, ve kterém bude potřeba dořešit
řadu započatých projektů. Je jím zejména nový Územní plán obce. Dokument, který zásadním způsobem určuje budoucí vývoj a tím
charakter obce. V investičním směru se obec bude muset spolehnout především na vlastní finanční zdroje a rozpočet. Z důvodu přechodného období v dotačních programech je před řadou obcí 2-letý časový horizont, ve kterém bude hledání peněz z tzv. „vnějších
zdrojů“ poněkud krkolomnější. Je na novém složení zastupitelstva, které bude pracovat ve složení Rostislav Kocián (starosta obce),
Rudolf zahradník (místostarosta obce), Věra Mertová, Zbyšek Pecháček, Tomáš Salvet, Jiří Kománek, Kamil Ondrašík, Roman Turek
a Pavel Baron, aby dokázali správně přiřadit jednotlivým investičním projektům prioritu. Obec má bez ohledu na stav dotačních
programů připravenou cestu stát se atraktivní pro nové občany obce hledající dostatečné zázemí v infrastruktuře (školství, volný čas,
kulturní vyžití ve formě pravidelných společenských akcích). Obec však nemůže sama „strhnout vše“, a určitě nebude na škodu, probudí-li se na území naší obce smysluplné podnikatelské aktivity. Věřte nám, že námětů je mnoho. Při takové-to dělbě práce se obci
určitě uleví.

Maškarní ples

Již čtvrtý ročník maškarního plesu pro dospělé
obohatil
společenské
dění v našem kulturním
domě. Provedení masek
má neustále stoupající
úroveň. Je velkým zážitkem zúčastnit se tohoto dění, při kterém je
nejdůležitějším bodem
dobře se bavit, a nebát

se odprostit od každodenních starostí. Živá hudba odvedla velký kus poctivé práce. Bloky písní prokládala umně přestávkami, jejichž
délka umožňovala pouze krátké občerstvení. Taneční tempo dávalo zabrat nejedné masce. Rádi bychom na tomto společenském setkání přivítali také generaci nad 50 let, která si podobnou zábavu jistě pamatuje ze svých dětských let. A věřte nám, že tento večer není
promarněný, i když by jste zde pouze seděli a poslouchali.

Svatohubertská mše

Listopad byl také měsícem konání Svatohubertské mše v místním kostele. Již potřetí jsme měli možnost vyslechnout slova pana faráře,
věnované patronu myslivců, Svatému Hubertu. V listopadu si zařadilo návštěvu této společenské akce do svého sobotního dopoledního programu méně diváků než v minulosti. Je to škoda, neboť akce má pro návštěvníka zajímavý program. Letos byla organizována
pod patronací farma Victorie agro s.r.o. a Myslivecké sdružení Třemešná o.s.

Vánoční strom obce

V pondělí 1. 12. se rozsvítil vánoční strom obce. Předcházel mu lampiónový průvod, který měl start od mateřské školky Třemešná,
a při své cestě měl krátké zastavení u fotbalového hřiště. Ti, kteří nenesli světýlko, zde na průvod již čekali. Důvodem zastavení bylo
připravené kulturní vystoupení dětí mateřské školky Liptáň. Výborně secvičené a spontánně provedené herecké představení, ve kterém
nebylo malých rolí, vyloudilo na tvářích přítomných úsměvy a krátké zasnění. Chvílemi by bylo slyšet padnoucí špendlík. Poděkování
za organizaci zaslouží obě paní učitelky mateřské školy Liptáň paní Marie Petrošová a Jaroslava Gajdošová.

Mikulášská nadílka motoklubu Třemešná

Na akci se těší malí i velcí. Ti malí čekají, až si je na podium pozve Mikukáš, kolem kterého se přirozeně pohybují usměvaví andělé.
Mikuláš nedaruje balíček jen tak, ale pouze za básničku. Nervozita jde stranou, a děti chrlí básničku jednu za druhou. Za pár veršů
ta sladká odměna stojí. A my dospělí pozorujeme s douškem výborného punče, který je mimochodem servírován přítomným rovnou
z varného hrnce, snahu těch vyvolených, kteří na podium jdou. Čím si ovšem mikulášská nadílka motorkářů získala ohlas je pekelný
stroj, na kterém je Mikuláš přivezen, a na kterém opět odjíždí. Napětí při příjezdu je následně při závěrečném odjezdu povýšeno a překonáno ohňostrojem. Za takovou-to estrádu již stojí za to, aby se cesta projíždějících automobilů na chvíli zablokovala. Vždyť, překvapení řidiče bývá při střetnutí se soukolím nepopsatelné. A to jej řidič nemá možnost sledovat od začátku, jako přítomní návštěvníci.

Úpravy ve vnitřních prostorách kulturního domu
Již jsme vás informovali,
že po vnější změně budovy
kulturního domu budou
provedeny úpravy prostorů vnitřních. V současné
době probíhá dokončení
instalace vnitřního obložení sálu. Po výměně
topení a proběhnuvším
stavebním zapravení bylo
možno přistoupit k náhradě propadnutých částí
podlahy po obvodu a k jejímu celkovému ošetření.

Oslava výročí školy

V říjnu proběhla oslava 50-ti letého výročí budovy nové školy. Oslava byla spojena se Dnem otevřených dveří, kdy každý příchozí
mohl shlédnout vnitřní prostory zcela dle své vůle. Navíc jej zde čekala vkusně připravená nabídka historie školy. V jednotlivých třídách jsme se setkali desetiletím a jeho charakteristickými znaky. Vnitřní výzdoba pěti tříd tak dekádu po dekádě nastavovala zrcadlo
doby. Slavnostní atmosféra umožnila setkání bývalých i současných učitelů a kantorů, kteří na naší škole působili. A štěstí měli někteří
bývalí absolventi, kteří v ten den potkali ve škole své bývalé spolužáky.

Historická událost v obci

Návštěva vyšších představitelů státu bývá v jakékoliv obci nebo městě jednou z důležitých událostí běžného života obce nebo města.
Často se zapisuje zlatým písmem do kronik nebo se mu věnuje velmi mnoho mediální pozornosti. A naše obec měla tu čest, že při
oficiální návštěvě Moravskoslezského kraje se ve svém programu pan president Zeman v rámci návštěvy osoblažského výběžku
krátce v naší obci zastavil. Konkrétním místem jeho zastavení bylo vlakové nádraží. Občané obce si příležitost nenechali ujít,
a vřelé přijetí, kterého se zde dočkal, jej potěšilo. A tak se oproti předem naplánovanému harmonogramu zdržel na nádraží o několik minut déle. Prohlédl si parní lokomotivu a zavzpomínal na dobu, kdy jako malý kluk jezdíval na prázdniny ke svému dědovi,
který byl zaměstnancem drah. Nedočkavé syčení lokomotivy jeho slova přehlušovala, a bylo škoda, že v tomto prostředí slyšeli
jeho slova pouze ti, kteří stáli blízko. Ostatní byli odkázáni na vizuální kontakt. Očekávalo se, že nastupování do vagónů osoblažky může způsobit panu presidentovi vzhledem k jeho fyzickým rozměrům určité potíže (úzký vstup, malé schodnice). Opak byl
pravdou, a lidově řečeno, do vagónu nasednul lehce, jako nůž do másla. Při odjezdu vlaku zamával z okna přítomným, a vydal se
doprovázen syčením a houkáním parní lokomotivy, na 50-ti minutovou jízdu osoblažskou krajinou. Blížící se tma však jeho touhu
spatřit něco zajímavého za okny brzy ukončila.

Poplatek za komunální odpad v roce 2015

Pro rok 2015 zůstává výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu na občana v hodnotě 500,- Kč. Upozorňujeme občany, že po domluvě se svozovou firmou (firma Van
Gansewinkel) přistoupí obec opět k omezení vývozu popelnice od občanů, kteří mají
zpoždění se zaplacením poplatku za rok 2014. Poplatek na rok 2015 se bude vybírat od
února roku 2015.

Vánoce a nadělování

Vánoce jsou v mnoha domácnostech spojeny s obměnou některého domácího vybavení, jako jsou lednice, televizory, vysavače, mikrovlnky, varné konvice. U některých dokonce s výměnou postelí, gaučů nebo skříní. Nabízíme občanům, aby přebytečné zboží, které
ve vaší domácnosti měníte a zabírá zbytečně místo, umístili v týdnu od 5. 1. do 10. 1. na místo určené obcí. Dočasné místo bude zájemcům sděleno po kontaktu obce a uvedení vámi odkládaného typu vybavení. Nabídka platí až od. 5. 1. 2015 a proto obec zbytečně
nekontaktujte ještě v tomto roce.

Okénko ze života obcí

Obyvatelstvo každé obce má nějaké věkové složení. Média nás občas informují o tom, že obyvatelstvo v České republice stárne. To je
ale přece zákon času a naší přírody. Místo toho, aby se sdělovalo, že z důvodu menšího počtu mladých lidí se zvyšuje průměrný věk
obyvatel. Statistiky se málo věnují tomu, že stárnou pouze malá města a obce. Ty větší města, jako je Praha, Brno nebo Plzeň, a pár
míst v naší republice, však toto stárnutí obyvatel zaznamenávají jen okrajově. Mají jiný problém. Chybí jim volná kapacita školek nebo
škol. Je to k pousmání. Vždyť obce v pohraničí mají naopak nenaplněnou kapacitu svých školských zařízení. Řešením není investovat
peníze tam, kde je potřeba školku postavit. Ale najít systémové řešení v dělbě práce obyvatelstva tak, aby obce v pohraničí na své školy
nedoplácely. Mělo by se dosáhnout toho, že přírůstek obyvatelstva bude ve všech koutech naší země přibližně rovnoměrný. Nyní se
mladí lidé zatím raději přesouvají za nabídkami pracovních příležitostí, a pokud možno do míst s minimální dobou dojezdu do práce.
Co by se stalo, pokud by stát dával zvláštní příplatek zato, že rodina je kompletní a manželé jsou spolu více než 10 let, že rodina žije
v pohraničí, že za prací se musí dojíždět a tak by bylo možno získat příplatek na dopravu? Nebo že ve městech by měla platit zvláštní
daň za to, že potraviny jsou ve městech levnější a srovnat tak ceny mezi městem a odlehlou vískou. Daň by pak sloužila k financování
podpory rozvoje pracovního trhu v pohraničí. Zdá se vám to jako nemožné? Nezdá, viďte. Čekáme již opět příliž dlouho na to, že
„Jednou budem dál,…. Jen sílu mít,…“ A zatím máme za sebou jen všechny podoby privatizace.
Nejstarším občanem obce v roce 2014 je paní Julie Válková. Narodila se v roce 1920. Nejen všem
občanům, kteří mají začáteční číslice svého data narození seřazena 192... přejeme pevné zdraví v nadcházejícím roce.

V roce 2014 jsme se rozloučili
Andrea Kiacivá
Kateřina Štiborová
Jan Hloušek
Marie Bučková
Jiřina Volná
Libuše Nováková
Marie Havlická

V roce 2014 jsme přivítali na svět
Amélie Podešvová
Vítěslav Škrabala
Nina Veselá
Natali Pašasová

Obecní úřad přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do roku 2015.
Připravované společenské akce v roce 2015
(zveřejněno bez záruky - organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
2. 1.
10. 1.
21. 2.
5. 3.
21. 3.

Pytlový svoz PET láhví
Vítání občánků narozených v roce 2014
Myslivecký ples
Jarní setkání seniorů
Josefovská zábava
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