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Vážení spoluobčané,
V médiích probleskla informace vydaná americkými vědci, že Evropu v nadcházejících 5 letech čeká pouze mírná zima. Zato americký kontinent se vlivem postupné změny proudění vzduchu musí připravit na větší nadílku
sněhu. No, co k tomu říci, nebo jak tuto informaci zpracovat? Jednoduše. Češi mají pro předpověď počasí vlastní pranostiky, a v televizi si můžete vybrat z několika nabídek předpovědí počasí, které vás budou informovat
o počasí na našem území aktuálně s předstihem na 3 dny dopředu. A není tedy potřeba přijímat výše uvedenou
informaci amerických vědců o počasí pro náš kraj, a dopředu na to spoléhat. Zima, to je sníh a námraza. Připravme se tedy na zimu vždy zodpovědně. Bez ohledu na to, co nám někdo říká. Za obec připomínáme zabezpečit vodoměry proti zamrznutí! Za obec také upozorňujeme na samozřejmé ranní namrzlé silnice a chodníky.
Tento jev k zimnímu období patří.

Dny obce
Když se v roce 2011 konala poprvé
prázdninová společenská akce s názvem Den obce, vešel se počet návštěvníků pod pergolu zastřešující prostor
před kabinami TJ. Dokonce se tam
s návštěvníky vešla také kapela. Přesně
ta samá kapela i letos na dnech obce vystoupila ve večerním programu. Letošní
počet účastníků však překročil opět účast
loňskou, a program té letošní společenské
akce začal oproti předchozím ročníkům
již den předem, a to vystoupením zpěváka JUDr. Ivo Jahelky. V životě se vše
vyvíjí vlastní cestou. A jsme velmi rádi,

že si prvotní myšlenka – založit pravidelné setkání občanů obce o prázdninách
s aktivním pohybem, zábavou pro dospělé i děti, a možností kulturního vyžití –
našla vlastní cestu a podařilo se ji dostat
až do současné podoby. Letošní úspěšný
již pátý ročník je pro nás příslibem, že
ročník šestý bude opět stát za vaši účast.
A jak dopadlo soupeření společenských
složek obce v souboji o putovního pašíka? Letošního ročníku se zúčastnila
4 družstva. Byla to družstva hasičů Třemešná, fotbalistů, motorkářů a družstvo
Szybowic (partnerské složka hasičů z Pol-

ska). Šest disciplín dalo zabrat všem. Členové družstev museli uplatnit zručnost,
rychlost, předvídavost a hlavně odhodlání vítězit. Po závěrečné disciplíně mělo
družstvo motorkářů a družstvo fotbalistů
stejný počet bodů. Rozhodovaly pokutové kopy na ploše vodního fotbalu. Exekutorem pokutových kopů byl velitel hasičů
Třemešná. V bráně se střídali jednotliví
zástupci obou vítězných družstev. Úspěšnějšími brankáři byli fotbalisté, a tak se
mohli radovat z celkového vítězství i ceny
– putovního pašíka.

DUO JAMAHA
Troufáme si říci, že zlatým hřebem společenských akcí letošního roku bylo vystoupení hudební skupiny DUO JAMAHA. Fronta před začátkem vystoupení
u kulturního domu, nervozita příchozích
o něco později, že na své idoly neuvidí,

protože vstupenky byly bez místenky. To
vše vytvořilo z počátku napjatou atmosféru a vyvstala otázka, zda-li jsme si „neukousli“ velké sousto. Po 30 minutách
vystoupení se však díky nespoutanému
výkonu dvojice zvané DUO JAMAHA

atmosféra na sále změnila, a negace vystřídala pouze kladná odezva všech přítomných. V závěru se jen těžce přijímala
skutečnost, že program večera je u konce.
Prostě, ten večer to byl skutečný „šlágr“.

Duo Jamaha.
Aby toho žánru pro seniory nebylo málo,
uskutečnilo se o 14 dní později podzimní setkání s dechovkou s podtextem
„vinobraní s dechovkou“. Deštivé poča-

sí pravděpodobně odradilo řadu případných posluchačů z obce, a tak se počty
třemešenských obyvatel a albrechtických
obyvatel (se kterýma je akce s dechovkou

vždy organizována) na sále vyrovnaly.
Zábava byla to odpoledne opět uvolněná
a družná.

Stanice č.3
Novým prvkem v kulturním programu nabídky obce bylo divadelní představení Slezské ochotnické společnosti Opavsko s názvem
Stanice č.3. Toto divadelní představení v komediálním stylu bylo
svým dějem zasazeno na jedno železniční nádraží. Pěkné kulisy,
herecké výkony amatérů předvedené s absolutním nasazením,
a řízené osvětlení, která náš sál v divadelním použití již dlouho
nezažil. To vše návštěvníky utvrdilo v tom, že ten večer byla
návštěva divadla správná volba. A děkujeme, že někteří jste si
návštěvu našeho kulturního domu i přes současně probíhající
volby do svého programu dali. Snad vás ten večer potěšil.

Aktuality ze ZŠ a MŠ
Dosavadní ředitelka ZŠ a MŠ Třemešná
paní Mgr. Jana Brodová se k 1. 8. 2016
vzdala své funkce, a na škole bude opět
vykonávat pozici vyučujícího na I. stupni. Do doby vyhlášení výsledků konkurzu pověřil zřizovatel (obec) řízením školy pana Mgr. Milana Grosse. Děkujeme
paní Mgr. Janě Brodové za odvedenou
práci ve prospěch školy za uplynulá léta

Budova školní družiny pro rok 2016/2017.

(od roku 2012). Do nového školního
roku 2016/2017 nastoupilo do naší školy
5 prvňáčků. Celkový počet dětí navštěvujících naší ZŠ je 87, a do mateřské školy
je přihlášeno k docházce 15 dětí. Záměr
obce sloučit do jednoho školského areálu
školku se školkou byl tedy s ohledem na
demografický pokles dětí v našem okolí,
a tedy i našeho školského zařízení, správ-

ný. Ukončení první etapy reorganizace
školství (přestěhování školky) proběhne
do konce roku 2016. První etapa se netýkala pouze vybudování prostorů pro školku, aby byly zmodernizovány také třídy
ZŠ (všechny třídy byly vybaveny novými
vestavěnými skříněmi, některé částečně
prosklené), a nové prostory školní družiny byly vybaveny také novým nábytkem.

Zahájení školního roku 2016/2017.

Investice obce v uplynulém čtvrtletí
Opravená kaplička v Rudíkovech, opravená hasičská zbrojnice v Rudíkovech, vybudováno nové dětské hřiště s herními prvky
u základní školy, provedeny stavební úpravy ZŠ na mateřkou školu a provedena II. etapa Modernizace kulturního domu. Tři z těchto
stavebních úprav se realizovali s přispěním dotace.
Stavební úpravy kapličky v Rudíkovech (577 tis. Kč) – dotace SZIF ve výši
400 tis. Kč
Dětské hřiště Třemešná
(602 tis. Kč) – dotace MMR ve výši
400 tis. Kč
Modernizace kulturního domu II. etapa (985 tis. Kč) – dotace MSK ve výši
300 tis. Kč

Hasičárna Rudíkovy.
Čeká náš ještě mimořádná investice do opravy povrchu místních
komunikací. Někdo se možná podiví, proč tak pozdě, ale příčinou
této skutečnosti je získaný příslib dotace. Obec podávala žádost
na MMR již v lednu, a při hodnocení žádosti jsme byli zařazeni
mezi náhradníky. Na konci září ovšem obec obdržela informaci,
že provede-li opravu do 1. 12. 2016, může její žádost uspět. Obec

Kaplička Rudíkovy.
se rozhodla zkusit tuto investici zrealizovat a o dotaci nepřijít.
Můžeme tedy klidně kývat hlavou ze strany na stranu a vyjadřovat
názor.Musíme ale připustit, že opravy komunikací na konci roku
se pro českou zemi stalo docela standartní. Je to tedy vysvětlení
postoje obce k této realizaci.

Den otevřených dveří nových společenských prostorů obce
Obec dokončila přestavbu části budovy ZŠ na prostory pro MŠ, a také byly dokončeny stavební úpravy kulturního domu. Oba prostory budou veřejnosti představeny ve Dnu otevřených dveří, který je naplánován na 17. listopad. Den otevřených dveří bude probíhat
od 9 hodin do 12 hodin.

Sportovní okénko
Fotbalisté
Muži získávají své první zkušenosti v podzimní části fotbalové
sezóny v okresním přeboru. Dá se říci, že se jim daří docela úspěšně, a zaujímají pozici ve středu tabulky. Muži senior bojují ve
své kategorii o třetí příčku na stupních vítězů. Nebýt některých
nešťastných zápasů absolvovaných v nedostatečném počtu hráčů,
možná by jejich průběžné umístění bylo ještě o stupeň vyšší. Co
stojí za zmínku je skutečnost, že TJ Třemešná podpořila opětovné
navrácení Liptáně do fotbalového dění okresní soutěže III. třídy.
Po roční pauze způsobené nedostatečným počtem hráčů LiptáOstatní sporty

ně podpořila Třemešná hráčský kádr sousední obce zapůjčením
5 hráčů v dorosteneckém věku pro sezónu 2016/2017, pro které
je okresní přebor přece jenom velkým výkonnostním skokem. Je
pravda, že pro některé mladé kluky je i tento přechod rovnou do
mužské soutěže náročný. Důležité ovšem je, že kluci pravidelně
nastupují a zvyšují tak svou fyzickou kondici s nabíráním zkušeností. Někteří z nich možná v budoucnu zužitkují tyto zkušenosti
zpátky v našem klubu. Žáci kopírují výkonnost mužského celku,
a také „okupují“ střední část tabulky své věkové kategorie.

Stolní tenisté senioři (nad 45 let) se téměř pravidelně 2 krát týdně scházejí v tělocvičně při svých trénincích. Také cvičení ženy svou aktivitou se snahou cvičení 2 krát týdně v tělocvičně ZŠ přináší svým účastníkům radost z pohybu. V rámci zvýšení možnosti venkovní
pohybové aktivity byly součástí projektu dětského hřiště instalovány čtyři cvičební stroje určené pro věkovou kategorii nad 14 let. Je
předpoklad, že senioři si po vyzkoušení těchto strojů najdou také cestu do tohoto budovaného venkovního fitness. Vždyť co může být
pro vnoučata inspirativnější, než možnost aktivního vyžití na stejném prostoru pro všechny věkové kategorie.

Voda a vodovodní řád
Rok 2016 sebou doposud přinesl také zvýšenou četnost odstraňování poruch na
vodovodním řádu. Letošní rok je doslova
„absurdní“, neboť každý měsíc se hledá prasklá vodovodní přípojka. Mnohdy
i 2 krát do měsíce. Náklady na opravu
a cena ztráty vody je v součtu vysoko nad
stotisícovou hodnotou. Celková spotřeba
vody obce dosáhne na konci října hodnoty
spotřeby na celý rok 2015. A to v tom ještě 2 měsíce v v roční spotřebě vody obce
2016 do konce roku zbývají. Co je příčinou
zvýšené poruchovosti se říci nedá. Může to
být skutečnost, že pokles hladiny spodních
vod způsobuje hloubku vysychání půdy
a tím pokles půdy. Při opravách zjišťujeme, že přípojky k nemovitostem nejsou
vůbec zapískované (písek eliminuje tlaky
v půdě). Na vině je také někdy životnost

materiálů vodovodních přípojek (v určité
době se používal plast, který po ukončení životnosti praská). Častým doprovodným jevem opravy řádu je pak řezání do
nových asfaltových povrchů našich místních komunikací. Co mohu jako odběratel
vody pro snížení ztrát udělat? Odpověď
je jednoduchá – více si všímat. Prasklina
na přípojce způsobuje pokles tlaku v řádu
u vás doma. Voda se také na vašem pozemku může objevit někde, kde doposud
nebyla (polosuchá studna je plná, mokrá
louže uprostřed suché zahrady,…). Včasnou informací může obec poruchu rychleji
lokalizovat. Na opravu vodovodních řádů
se dotace nedají získat. Je povinností každého provozovatele nastavit cenu vodného tak, aby v ceně byly započteny náklady
na správu vodovodního řádu a vytváření

Prasklá vodovodní přípojka .

Současně bude zastupitelstvo
obce hledat řešení pro rovnoprávný přístup v oblasti likvidace splaškových vod nemovitostí. Souvisí to s náklady při
stočném a při vyvážení žumpy.
Legislativa bude v této oblasti neúprostná a dolehne na
každého majitele nemovitosti.
Čas uplatňování sankcí pro
ty, kteří likvidaci splaškových
vod neprokáží , se může brzo
přiblížit. Pravděpodobně přijde doba nutnosti vybudování
domovních čističek odpadních
vod, centralizovaných čističek
dané lokality, nebo kde to bude

fondu oprav. Vodné se u nás zvyšovalo naposledy v roce 2011. Zastupitelstvo
obce udělalo první krok, přistoupilo po
čase k prvnímu mírnému zvýšení vodného
a přijalo usnesení o zvýšení ceny vodného
na cenu 25 Kč bez DPH od 1. 10. 2016.
Toto zvýšení vodného nepřinese obci závratné peníze, neboť se jedná o částku cca
70 tis. Kč/rok. Obec se tedy bude i nadále
podílet na spolufinancování vodního hospodářství v obci. Pro rok 2017 připravuje
obec projekt na monitoring řádu. Za tímto účelem již 3 měsíce obec spolupracuje
v oblasti vodního hospodářství se Službami města Albrechtic a s VAK Bruntál při
hledání nejoptimálnějšího řešení pro náš
vodovodní řád. Detailněji se k závěrům tohoto projektu vrátíme v březnovém vydání
Zpravodaje 2017.

Opravená vodovodní přípojka .

Nakládání s odpadními vodami

možné úplné odkanalizování
celých obcí. Všechno toto přinese zvýšení provozních výdajů pro domácnost. Obracíme
v tomto odstavci na čtenáře
s dotazem, zda-li by měli zájem
o vybudování domovní ČOV,
popř. připojení ke kanalizaci. Vaše odpověď může v nacházejícím horizontu pomoci
obci získat aktuální informace
o zájmu majitelů nemovitosti
v této problematice. Sdělte
tedy svůj názor na toto téma
do konce roku na našem obecním úřadě.

Připravované společenské akce v roce 2016

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
19. 11.
25. 11.
3. 12.

Maškarní ples pro dospělé
Rozsvícení vánočního stromu obce
Mikulášská nadílka
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