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

Vážení spoluobčané,
Opět Vám přinášíme několik základních informací o dění v naší
obci. Současně považujeme za nutné informovat vás občas také o dění
v obcích okolních.
Dlouhodobě vám přinášíme zprávy o krocích při spolupráci s našim sousedem Město Albrechtice
na projektu společné cyklostezky.
A i když letošní rok vypadal z počátku, že již „kopneme“ (a samotné
Albrechtice vydaly pozitivní zprávu
ve svém posledním vydání jejich
zpravodaje), došlo před začátkem
prázdnin k zádrhelu pro letošní rok.
Zastupitelé Města Albrechtice podmínili vybudování pouze s dotací.
Omlouváme se tímto za vytváření
pozitivní nálady z naší strany pro
úspěšnou realizaci letošní rok. Věřme, že se situace u našeho souseda
v jejich zastupitelstvu opět přehodnotí, a k realizaci v brzkém budoucnu bude přistoupeno. Na téma cyklostezky vás v budoucích vydáních
budeme informovat pouze v případě, že realizace skutečně začne.
Obrat v názoru, při nově obsazeném
zastupitelstvu Města Albrechtice,
ale možná ukazuje, k jakým situacím může při chybném posouzení
informace některým jedincem dojít. Realizace cyklostezky totiž byla

některým zastupitelům podložena
tak, že cyklostezku potřebují třemešenští. Že albrechtičtí jí vlastně
nepotřebují. Zde se ovšem nejedná
o třemešenské a albrechtické. Zde
se jedná o spolupráci dvou obcí na
něčem, co bude sloužit každému
cykloturistovi nejen z Česka, který
přijede navštívit náš region, a ke své
dopravě a poznávání okolí použije
kolo.
Naše obec bude v nadcházejícím
období postavena před problematiku řešení nejednoho problému,
který se bez meziobecní spolupráce neobejde. Typickým příkladem
je školství. Ubývá dětí nejen v naší
obci, ale i v obcích okolních, a naše
obec bude muset tuto otázku řešit
mnohem aktivněji než v minulosti.
Každý z nás chce pro vlastní dítě
vždy to nejlepší. Ať již nejlepší prostory nebo podmínky. Co to jsou
nejlepší podmínky? Kdo je posoudí? Posoudí je náš soused, který
děti nemá, nebo bývalý absolvent
školy , a nebo zaměstnanec školy?
Statistiky nás informují, že počet
dětí v našem regionu klesá.
Obec by měla při svých záměrech
vždy zohledňovat potřeby občanů
obce v širším kontextu (aktuálnost
potřeby při analýze věkové struk-

Předškoláci MŠ Třemešná - Matyáš Diviš a Daniel Jaroš.
Než prázdniny začaly, měli jsme solvování naší MŠ v Třemešné
slavnostní příležitost se rozloučit od podzimu teprve chystají. Těm
s dětmi, které ukončili povinnou starším přejeme hodně úspěchu
školní docházku v naší ZŠ a na- na střední škole a těm mladším
opak slavnostně přivítat ty, kteří dostatek odvahy a trpělivosti při
se na povinnou docházku po ab- získávání vědomostí.

tury obce, četnost budoucího použití, finanční náklady v časovém
horizontu, a skutečnou potřebu
požadavku). Na internetových sociálních sítích proběhla v minulém
měsíci mohutná diskuze posuzující záměr naší obce, něco se současným stavem udělat (redukce počtu
budov sloužících skutečné potřebě
naší školy), a to s negativním komentářem většiny pisatelů komentářů. Výše jsou v textu uvedené
některé příklady pravidel posuzování, které snad mají v sobě prvky
logiky. Jak posoudit skutečnost,
že ve školce budeme mít od září
asi 15 dětí, naši ZŠ navštěvovalo
v ukončeném školním roce 56 dětí
s trvalým bydlištěm v naší obci,
a 38 dětí zde dojíždělo z okolních
obcí. Současně však navštěvovalo
školuvsousedníobciMěstoAlbrechtice 33 dětí z Třemešné a Rudíkova.
Jak přistoupit k posouzení potřeb
obyvatel naší obce v tomto případě,
a co by vlastně mělo být zváženo
a diskutováno?
Bez probuzení a podpory zdravého
patriotismu k obci, nutné a účelné
meziobecní spolupráce, a návratu
hodnotám podstaty života na venkově, se v budoucnu skutečně neobejdeme.

Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v naší škole ZŠ Třemešná
Matěj Dudek, Jan Fajkus, Pavel Fojtek, Jan Friess, Karolína Horská,
Veronika Janíková, Kateřina Kaštovská, Tereza Kopáčková, Matěj Kyška, Denisa Odvršová, Dominik Straka, Alexandr Suchý, Magdaléna
Buriánová, Lukáš Kouba.

Společenské dění v obci
Okrsková hasičská soutěž

Každoročně dobrovolní hasiči začínají svou soutěžní sezónu
svou Okrskovou hasičskou soutěží. Letos připadlo pořadatelství
na Třemešnou. Velký počet družstev ve všech kategoriích při
chladném počasí byl náročnější na organizaci. Vše se však nakonec podařilo a zástupci naší obce se v početném poli soutěžících
také neztratili.

Dětský den

Dětský den se letos, v prostoru sportovního areálu TJ Třemešná,
konal 6. června. Slunečné počasí předcházejících dnů při podpoře
dobré předpovědi počasí na sobotu předznamenalo, že svou neúčastí můžeme pouze ztratit. Společenské složky obce přichystaly
pro děti aktivity, při jejichž zdolávání musely děti opět prokázat svůj
um. Pro ty odvážné, a s touhou aktivně něco prožít, začal program
dětského dne pohádkovým lesem. Trasa byla vyznačena fáborky
a pohádkové postavičky postavily před děti nejeden nelehký úkol.
Vyřešením úkolu se dětem otevřela cesta k dalšímu zastavení s pohádkovou postavou. Na fotbalovém hřišti pak doplnily aktivity tohoto odpoledne další disciplíny. A odměna dětem - jízda na kolotoči,
guláš, limonáda a nebo také párek. Děkujeme všem složkám obce,
které se s rámci dětského dne na akci podílely. Poděkování touto
cestou vyjadřujeme také Radimu Friessovi, který se nebál zapůjčit
svůj malý bagr všem malým zájemcům o vyzkoušení si rýpnutí do
země za pomocí stroje. Nejeden dospělý asi svému dítěti záviděl.

SDH Třemešná II.
Dětský den.

Kdo zde není hasič.

Bagřík v akci při dětském dnu.

Investice v roce 2015
Oprava povrchu místních komunikací

Kvalitní místní komunikace jsou přáním nejednoho občana.
Není ovšem ve finančních možnostech obce provést opravu veškerých místních komunikací najednou v jednom roce. Stejně tak
není možno realizovat přání některých občanů, že zrovna úsek
před jejich domem je tím nejhorším úsekem zasluhující si opravu.
V roce 2011 přistoupila obec k systematické opravě po částech
tak, aby opravované úseky na sebe navazovaly. Tímto přístupem
k řešení nápravy stavu povrchu komunikací jsme začali v části
Nové Rudíkovy. V letošním roce se pokračovalo v opravě povrchu komunikací v celkové výměře 2 600 m 2 . Byly použity dvě
rozdílné technologie. Technologie méně zátěžových cest byla použita na zničené cestě na spojnici Damašek – Vysoká, a také na
některých úsecích v obci s menší frekvenci dopravy. Pokud se
tato technologie po zimním zatížení a následné kontrole osvědčí,

Cesta na Damašek.

umožní nám její použití opravit v jednom roce větší plochy za
přijatelnější cenu. Tam, kde je frekvence dopravy v obci vysoká
jsme letos opět použili technologii válcovaného asfaltu tzv. balené. Touto technologií se opravil úsek před továrnou a pokračovalo se v prodloužení uceleného opraveného úseku ještě směrem
do středu obce.

Nový Územní plán obce Třemešná
Po dvou letech příprav a shromažďování podkladů dokončuje
zpracovatel našeho Územního plánu v součinnosti s pořizovatelem
územního plánu (Městský úřad KRNOV) a zadavatelem (Obec
Třemešná) veškeré činnosti, a tento závazný dokument bude předložen k veřejnému projednání. Veřejné projednání je stanoveno na
čtvrtek 5. 8. 2015 a proběhne v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v 16:00 hodin. Do podkladů k projednání (papírová
podoba Územního plánu) je možno nahlížet v úředních dnech na
Obecním úřadě, a elektronická podoba je zveřejněna na web stránkách obce (www.tremesna.cz) pod záložkou Územní plán. Všichni
občané jsou k veřejnému projednání zváni.

Cesta kolem Musilálů.

Úprava podkladu cesty u továrny.

Oprava budovy u školních pozemků

Obec byla úspěšná při podání žádosti o dotaci na
opravu poslední budovy v
areálu školských budov. Pro
tuto budovu přišel úspěch
v příslibu dotace, v nám již
známém programu energetických úspor budov pod
operačním programem žiBudova školních pozemků.
votního prostředí, skutečně
za pět minut dvanáct. Provedení stavebních úprav umožní využít
zázemí budovy mnohem lépe než doposud. Jediné, co nás bude
nyní tížit je časový tlak na splnění všech podmínek realizace ze
strany fondu životního prostředí ještě v tomto roce.

Územní plán obce.

Úprava okolí nádraží

Obec provedla parkovou úpravu v okolí nádraží. Celý prostor má
nyní novou podobu a věříme, že tuto zněnu ocení nejen turisté úzkorozchodné trati, ale také každodenní cestující vlakovou dopravou.

Nová výstavba v obci

Je potěšitelnou skutečností, že po 20-ti letech se v naší obci buduje
novostavba rodinného domu. V porovnání s obcemi v našem okolí, kde novostavby vyrůstají jako houby po dešti, je záměr obdobného charakteru možným příslibem zájmu mladých lidí o setrvání
v naší obci.
Úprava terénu na nádraží.

Novostavba.

Nové místo pro podvalníky.

Soukromá sbírka kaktusů v Třemešné

Jednou z turistických atrakcí, která je
lákadlem pro nejednoho návštěvníka
obce, je sbírka kaktusů pana Poloka.
Pan Polok je jedním z předních znalců těchto rostlin. Bohaté zkušenosti
a poutavý výklad při presentaci každého druhu. To je zážitek, který stojí za
absolvování. A vidět rozkvetlé kaktusy
je velkou odměnou nejen pro zahradníka. Návštěva této sbírky jistě stojí
za to. Pro zvýraznění této atraktivity
v obci a snadnější nalezení připravuje
obec značenou stezku.
Kaktusy k přehlídce.

Sport
Fotbalová mužstva ukončila svou sezonu. Uplynulou sezónu
nás reprezentovaly celkem 4 mužstva v kategoriích – muži, dorost, žáci a senioři. Senioři jsou teprve v půli své sezony a jsou
prozatím na 2 místě. Umístění ostatních jednotlivých mužstev
ve svých kategoriích uvádíme níže.

Tabulka dorost.

Tabulka muži.

Krása rozkvetlého kaktusu.

Úzkorozchodná dráha
má svou turistickou známku

Při slavnostním zahájení turistické sezóny 2015
na úzkorozchodné trati byla pokřtěna turistická
známka naší nejvýznamnější turistické atrakce.
Přejeme ji do budoucna velký počet šťastných
majitelů.
Turistická známka osoblažky.

Tabulka žáci.

Kulturní program při otevírání turistické sezony na osoblažce.

Připravované společenské akce v roce 2015

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
1. 8.
15. 8.
25. 9.

Den obce Třemešná
(koná se v prostoru sportovního areálu TJ, předpoklad od 13 hodin)
Memoriál Josefa Machaly
(hasičská soutěž v prostoru sportovního areálu TJ)
70. let založení SDH Třemešná
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