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

Vážení spoluobčané,
poslední společenskou akcí v roce
v naší obci je Mikulášská nadílka
v choreografii Klubu motorkářů Třemešná. A i letos to nebylo jinak. Jsme
za tuto aktivitu na začátku adventu
rádi, neboť toto společenské setkání
připomene alespoň částečně blížící
se jeden z nejvýraznějších svátků
v roce. Svátku, který je po té zářivé stránce očekáván hlavně dětmi,
a těmi staršími pak vnímám zejména
jako čas určitého zklidnění současné dynamické, a velmi rychlé doby.
Kdy jindy si najít čas a navštívit vlastní členy rodiny, setkat se s kamará-

dy a popovídat si o svých pocitech
a strastech A nebo se jen tak projít
po obci a v jejím okolí. Věřte nám, že
vyjít na kopec a prohlédnout si naši
obec z vyšších pater může člověka
hodně překvapit nabídkou rozmanitostí pohledů. Co nám však opět
chybí je trocha toho sněhu. Teplota
vzduchu se sice drží pár stupňů nad
nulou, ale když se přes poledne sluníčko „opře“, připadá si člověk spíše
jako na začátku jara. Zima je však
stále ještě na startu svého ročního
období, a tak se současným počasím
nenechme zmást.

Podzimní setkání seniorů obce
Letošní podzimní setkání seniorů obce
se oproti dosavadním setkáním odlišovalo v programovém pojetí. První část
programu byla věnována seniorům obce
Třemešná. V jeho úvodu se představily
děti naší základní školy s blokem písniček, básniček a tanečním vystoupením.
Vtipné a poutavé vystoupení bylo odměněno hlasitým potleskem přítomných.

Následovala již standartní programová
část, ve jsou senioři obce seznámeni ze
základním děním v obci, při které je vždy
dán prostor pro diskuzi přítomných. Po
krátké technické pauze doplnili přítomné seniory obce také senioři Města Albrechtice. Současně s nimi se na pódiu
objevili členové Dechové hudby Města
Albrechtice, na jejichž bedrech ležela ten

Svatohuberstká mše
Na začátku listopadu, a to zpravidla první sobotu, je
zvýšená aktivita v našem kostele Sv. Šebestiána a přilehlé faře. Vnitřní prostory kostela jsou svědky Svatohubertské mše, a ostatnímu dění souvisejícímu s myslivostí. Jsou slyšet trubači na lesní rohy, jsou připraveni
muži a ženy v zelených stejnokrojích, a jsou připraveni
duchovní k pronesení několika zásadních vět souvisejících se Svatohubertskou mší. Člověk nemusí být ani
myslivcem, ani věřící, by se této podívané mohl zúčastnit. Je to přístupné všem. Proto se neobávejte, že by
vaše návštěva za kostelní zdí mohla při této společenské
akci někoho pobouřit.

večer zodpovědnost o dobrou náladu.
Díky tomuto společnému setkání se podařilo naplnit prostory sálu kulturního
domu množstvím dobře naladěných lidí,
z nichž mnozí se znají již několik let,
ale po létech jim byla opět dána možnost
si nezávazně o svých životních cestách
popovídat.

Maškarní ples pro dospělé
Obrovským překvapením společenských
akcí roku 2015 byl maškarní ples pro dospělé. Téměř dvojnásobný počet masek oproti
uplynulým ročníkům, absolutní různorodost masek a hlavně kreativita, která se
u mnohých masek dostala na úroveň precisnosti a práce s detaily „vyhoupla“ letošní ročník na vrchol dnes již historie. Nutno
říci, že každá maska byla výborná a každá maska si zasloužila ten večer ocenění.

Ale pouze jedna si mohla odnést cenu za
nejlepší masku. A touto nejlepší maskou se
dle hlasování přítomných stal soubor masek kopírujících rockovou hudební skupinu KISS. Ocenění za nejlepší masku večera členy hudební skupiny natolik zaskočilo,
že při žádosti o krátké hudební vystoupení
byli rozpaky celí bez sebe, a nebýt duchapřítomnosti kapelníka skupiny BT junior,
kteří ten večer hráli, pravděpodobně by

se o výběru některé ze svých skladeb ještě dnes dohadovali. Kapelník však hrábl
do strun a okamžitě nastartoval členy skupiny KISS k obětavému výkonu před přítomným publikem. Poděkování za vytvořenou atmosféru a tento večer patří všem,
kteří se nebáli, a přišli v masce. Současně
patří poděkování také občanům okolních
a ostatních obcí, kteří naši společenskou
akci ten večer navštívili.

Bavíme se s úzkorozchodkou
V říjnu se v kulturním domě
uskutečnila akce s názvem Bavíme se s úzkorozchodnou.
Název je spojený s železnicí, ale
jednalo se o novou akci pořádanou pod obcí. Samozřejmě
s hudbou v tanečním stylu. Úzkorozchodná dráha (my říkáme
osoblažka) má řadu příznivců
také mimo náš katastr obce.
Naše obec je ale především
nedílnou součástí slova osoblažka. Pro budoucnost celého
osoblažského výběžku se tato

technická atrakce Moravskoslezského kraje stane velmi
důležitou ikonou. Obec chce
být připravena na budoucnost
v mnoha směrech a dění kolem
„osoblažky“ není výjimkou.
Proto byl zvolen tento název
se snahou zafixovat do měsíce
října její každoroční konání.
A i když hudba hrála napoprvé
tentokráte pouze pro 5 desítek
lidí, hrála naplno a nic neošidila. Ti lidé, kteří přišli si tento
přístup určitě zasloužili.

Letošní sportovní úspěchy fotbalistů
Letošní podzim bude fotbalisty hodnocen jako velmi úspěšný. Všechny
tři věkové kategorie se ve svých soutěžích umístili na předních místech.
Žáci jsou v polovině soutěže ve své
kategorii okresní soutěže starší žáci
7+1 na prvním místě, a muži v okresní soutěži skupiny A jsou beze ztráty
bodu také na místě prvním. Senioři
Třemešná, kteří již mají svou soutěž
ukončenou se umístili na místě druhém, a to pouhý 1 bod za vítězným
mužstvem. Uvidíme, s jakým odhodláním se celky přes zimu připraví
na jarní části soutěže.

Vánoční strom obce

K rozsvícení vánočního stromu obce došlo 2.prosince a i letos mu předcházel lampiónový průvod. Před rozsvícením však
panovala nervozita, kterou způsobily silné větry a obava z poškození světelných řetězů. Po loňském roce, kdy všechny řetězy
byly z důvodu silných větrů zpřetrhány musela být provedena jejich oprava. Díky úsilí dobrovolníka Rosti Němce se oprava
z 80 % podařila, a tak řetězy mohly být opět z velké části použity k letošnímu osvětlení vánočního stromu. Den před rozsvícením
se podařilo dokoupit a nainstalovat ještě 3 světelné řetězy, které nahradily chybějící kusy.

Jaký byl rok 2015 z pohledu investic obce
Největší investicí roku 2015, jejíž dokončení bude až v roce 2016, je vybudování
Komunitního turistického centra v nevyužitých prostorách kulturního domu.
Realizace tohoto projektu souvisí s aktivitami obce z hlediska cestovního ruchu
a zvýšení využití budovy kulturního domu
také jiným směrem, než pouze na akce pořádané ve spojitosti se sálem. Předpokládá
se výše investice 2,3 mil Kč a podrobněji
se o tomto projektu zmíníme v následujícím vydání zpravodaje v roce 2016.
Druhou největší investicí obce byla oprava budovy v areálu základní školy. Projekt

souvisí s oživením budovy jako Centra
volnočasových aktivit a vytvořením kvalitního zázemí pro kroužky dětí základní
školy. Výše investice je 1,5 mil Kč, a na
projekt se v rámci Operačnímu programu
životního prostředí podařilo získat dotaci
1,036 mil Kč.
Třetí větší investicí je oprava povrchu
místních
komunikací
provedená
ve finančním objemu přes 1 mil Kč.
Obec letos investovala také velké finanční
prostředky do opravy a rozšíření bytového
fondu. Oprava bytového fondu byla zaměřena na bytový dům č. 260, kde se proved-

la výměna oken, úplná oprava vnitřního
vybavení 3 bytových jednotek včetně
elektroinstalace, vodoinstalace a topení. Předpokládá se rozsah oprav ve výši
750 tis. Kč. Současně s opravou tohoto
bytového domu provedla obec zpětné odkoupení bytového domu č. 90 do svého
vlastnictví. Na základě oboustranné dohody mezi majitelem nemovitosti č. 90
a obcí byl tento bytový dům získán za celkovou cenu 550 tis. Kč. Bude však potřeba vynaložit ještě hodně úsilí a finančních
prostředků než nemovitost uvítá první
obyvatele.

Co je vlastně na životě pěkné
Všichni víme, že život obce určují
a výrazně ovlivňují občané. Chování lidí
všech věkových skupin usnadňuje nebo
také ztěžuje společenské soužití. Všichni, kteří přispívají k přátelskému soužití
si zaslouží zvláštní dík a úctu. Ceníme
si životních zkušeností a příklad starších
spoluobčanů. Se svolením se v následujících řádcích pozastavíme při jednom
z bodů životní cesty, který není dopřán
řadě lidí. Hodnota dosažení tohoto
bodu s časem roste, a společnost by měla

k tomuto základnímu stavebnímu kamenu státu přijmout možná nějaký zákon
na jeho podporu. Začátek určuje sňatek,
který se uzavírá s cílem zůstat spolu po
celý život a své pozemské bytí prožívat společně v dobrých zlých chvílích.
Ale zdaleka ne všem párům je dovoleno
oslavit zlatou svatbu. Buď tomu brání
smrt nebo jiná příčina odloučení. Délka
manželství není nikde v dostupné evidenci žádné obce, a tedy se neeviduje. Každý
pár si ji eviduje sám. O délce manželství

se lze dozvědět jen díky členům rodiny.
A právě díky členům rodiny, synům Leoši a Láďovi, se letos jedna neoficiálně oficiální zlatá svatba podařila zorganizovat.
Vedení obce touto cestou přeje manželům Anežce a Leopoldovi Dehnerovým,
aby jejich soužití bylo možno oslavit ještě také při svatbě diamantové a následně
smaragdové. Stejně tak přejeme spokojené soužití všem seniorským párům, kteří
si obdobnou radost života připomínají
pouze v rodinném kruhu.

V roce 2015 jsme se rozloučili

V roce 2015 jsme přivítali na svět

Antonín Botek
Lubomír Čubok
Ludmila Závodná
Vlasta Zahrádková
Tadeáš Ribicki
Miroslav Wolný
Zdena Němcová
Ludmila Martiníková
Julie Volná
Josef Kuba
Marie Dvořáková
František Kotek
Marcela Mlčochová
Josef Ondrašík

Patrik Pecha
Rozárka Marešová
Zbyněk Lederer
Kristián Kubaník
Sára Grufíková
Kryštof Odvrša
Matěj Londin

90 let
45 let
80 let
95 let
59 let
65 let
75 let
85 let
76 let
82 let
77 let
85 let
50 let
70 let

Upozornění!

Pytlový svoz PET láhví a papíru se uskuteční v sobotu 2. 1. 2016 v dopoledních hodinách.

Připravované společenské akce v roce 2016

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
31. 1.
13. 2.
20. 2.
5. 3.
8. 3.

Vítání občánků narozených v roce 2015
Myslivecký ples
Ples šachistů
Koncert skupiny Fleret
Setkání seniorů obce Třemešná

(pořádá Obecní úřad Třemešná)
( pořádá Myslivecké sdružení o. s.)
( pořádá šachový oddíl Město Albrechtice)
(pořádá Obecní úřad Třemešná)
(pořádá Obecní úřad Třemešná)

Obecní úřad přeje všem občanům klidné
prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do roku 2016.
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