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Vážení spoluobčané,

„Prosinec roku 2016 bude co nevidět vystřídán lednem následného roku, a to rokem s letopočtem 2017. Dovolte mi v úvodu tohoto zpravodaje sdělit trochu osobního vnímání současnosti. Nemohu se zbavit pocitu,
že vyslovení letopočtu 2013, a letopočtů výše, zní pro mne tak trochu nepřirozeně. Jako bych se s nimi nedokázal ztotožnit a nedokázal přijmout skutečnost, že letopočty, které se objevily ve sci-fi filmech 80-tých let jsou
dnes nedílnou součástí našeho dění. Letopočet 2020 byl tehdy velmi vzdálen a v kontextu této skutečnosti jsem
měl pocit, že času k prožitku bylo mnohem více. Hudební skupina Katapult obohatila v roce 1980 své příznivce
skladnou „Až“. Ta píseň má následující text
Až se bude psát rok dva tisíce šest
Až se všichni přestěhujem do obrovských měst
Až dálnicí zeměkouli opředem
Až budem pyšni na všechno, co dovedem…
Uvnitř sebe má každý z nás zážitky, které skutečně prožil, a jejich trvání bylo dlouhodobé. Dnes se zážitky dají
koupit. Jde to rychle. Prostřednictvím klávesnice a tlačítka ENTER si v současném „moderním“ světě ráno
zážitek objednáte, a třeba ještě ten samý týden nebo i den, jej za asistence průvodce prožijete. Je jenom otázka
osobnosti každého z nás, kolik si z takového to zážitku pamatujete, a zda-li jste jej skutečně prožili dostatečně
hluboko. Zmiňuji se Vám o tom z toho důvodu, že největší zážitky přichází nahodile, a jsou často velmi blízko
nás samých. Stačí se jenom osvobodit od toho tlačítka ENTER a zpomalit. Každý dostatečně hluboko prožitý
zážitek nás obohacuje o pocity, které jsou buď kladné, nebo také naopak také záporné. V běhu času jim říkáme
zkušenosti.
Přeji Vám, aby jste alespoň ke konci roku 2016 dokázali zpomalit a radovat se z malých věcí. Rodičům, aby měli
dost času a hlavně zájmu osvobodit své děti od magického tlačítka ENTER. Zážitek musíte v první řadě prožít
a dokázat si o něm vzájemně popovídat. Adventní čas s Vánocemi jsou pro toto velkou příležitostí.“
starosta obce Rostislav Kocián

A co můžete naleznout v tomto vydání zpravodaje?
Ve společenském životě obce je několik
tradičních akcí, a jako vždy je snaha obohatit dění o něco nového. Obec i v závěru roku provedla několik investic, které
zvýšily kvalitu občanské vybavenosti naší

obce. Zastupitelstvo obce se v průběhu
roku sešlo 10 krát, a v řadě věcí dokázalo
přijetím usnesení nalézt shodu. To potěšitelné pro tento rok v životě obce je uvedeno na poslední stránce. Počet narozených

dětí občanů naší obce v 2016 převýšil
počet úmrtí našich občanů. Baby boom
to není, ale „zubatá“ si přece jenom dala
na chvíli v pochůzce mezi našimi občany
pauzu.

Svatohuberstká mše
Tradiční společenská akce, na kterou je lákána široká veřejnost
do prostředí našeho kostela sv. Šebestiána se uskutečnila na začátku listopadu. Mši tentokráte sloužil náš pan farář Mgr. Jan

Randa. Opět se bylo na co dívat, a opět bylo čemu naslouchat.
Je to příjemná společenská akce, které sluší zájem nejen místní
veřejnosti.

Mimoni se stali vítězem soutěže o nejlepší masku letošního maškarního plesu
Víte, kdo jsou to Minoni? Pokud si myslíte, že je to označení pro ty, kteří lidově řečeno „nejsou v určitou chvíli zcela
v obraze“, tak to se pletete. Minoni jsou
animované postavičky, takové žluté „fazole“ vydávající zvuky s řadou komentářů. Dokonce mají i jména. Že se z nich
stane populární maska letošního maškarního plesu, to nikdo nepředpokládal.

Na parketě letošního ročníku byly k vidění hned ve dvojím provedení. Jejich
nejvážnějším soupeřem při hodnocení
masek byla maska rozlobeného klauna,
který zaujal dokonce i redakci Moravskoslezského Deníku, který o popularitě této masky v současném světě napsal
docela dlouhé povídání ve středečním
vydání Deníku. Titulek na úvodní strán-

ce „V Třemešné řádil Killer klaun“ by
se mohl řadit spíše do rubriky věnované
činnosti policie, než jako propagace tradiční ,úspěšné a populární společenské
akce pro dospělé v naší obci. I když se
letošního ročníku zúčastnilo méně masek než v předchozím roce, je nutno říci,
že akce byla opět vydařená a děkujeme
všem, kteří se jí zúčastnili.

Přijel letos Mikuláš ?
Ano, i letos přijel jako předzvěst blížícího
se vánočního času Mikuláš v doprovodu
pekelného řádění čertů. Konvoj byl fantastický a neposední čerti doprovázející
konvoj doslova „lítali“. Ohně a síry bylo
dostatek. A také připravená klec u podia
byla předzvěstí nesmlouvavého postoje

Mikuláše ke všem zlobivým dětem, které
by si bez zásluh chtěli dojít pro balíček.
Jaké bylo pro Mikuláše překvapení, když
první dvě děti vyvolané na podium začali
s Mikulášem komunikovat v polštině. Jen
světaznalost a zkušenosti klíčové postavy
tohoto večera pomohly v tu chvíli shodit

nervozitu napjatého očekávání davu – co
teď? , a Mikuláš zcela přirozeně odpověděl klukům v ruštině.
Nutno říci, že letošní konvoj se motorářům Třemešné opravdu povedl nastrojit
a naaranžovat na výbornou.

Vánoční strom obce a vánoční jarmark

Poděkování a pochvalu si při zmínce
o letošním rozsvícení vánočního stromu
obce zaslouží ZŠ a MŠ Třemešná, která si
v rámci programu připravila vystoupení,
do něhož zapojila všechny žáky naší školy. Bylo velmi příjemným překvapením,
když písně s vánoční tématikou zazpíval při veřejném vystoupení téměř 80-ti

hlavý sbor. Atmosféra tak byla skutečně
předzvěstí adventního času.
Vlaštovkou ve společenském dění byla
nová akce, a to vánoční jarmark organizovaný také naší základní a mateřskou
školou. A protože se jednalo o první vlaštovku tohoto typu akce s tímto názvem,
bylo hlavním cílem jarmarku setkání lidí,

rodičů a při té příležitosti povzbudit děti,
které nabízely své dekorační výrobky
k obohacení vánoční výzdoby. Věříme, že
řada přítomných ocenila zručnost a snahu
dětí presentovat sami sebe. Bylo to velice pěkné setkání a řada z vás si domů dle
vašich ohlasů přinesla pěknou dekoraci
s vánoční tématikou.

Investice
17. listopadu se uskutečnil avizovaný den otevřených
dveří v nových společenských prostorách obce a to
Komunitním turistické centrum v budově kulturního
domu a nových prostorách mateřské školky, které jsou

v budově základní školy. Oba prostory přitáhly ten
den zájem desítek občanů z naší obce, věkově spíše
těch starších. Věříme, že se oba vybudované prostory
v nadcházejících letech plně využijí.

V listopadu zrealizovala obec s příslibem dotace z MMR opravu poslední částí páteřní místní komunikace, a zkompletovala tímto
krokem opravu povrchu místních komunikací v celém průjezdném úseku obce.

Opravené prostory sálu našeho kulturního domu poutají pozornost řady návštěvníků
z okolních obcí. Letos k úpravám přibyla oprava prostoru pod pódiem – tedy baru.
Nově položené lino změnilo celkové vnímání barového prostoru. Údržbě vnitřnímu
prostoru napomohl velkou měrou zákaz kouření uvnitř celého objektu, který zde
platí již od roku 2015. Jedna cigareta v rukou nezodpovědného člověka zapálená
v těchto prostorách dokáže nadělat značné škody na vybavení. Je nutné, aby každý organizátor akce, a také každý přítomný, chránil opravené věci vůči lhostejným. Jenom
tak si zajistíme, že nám budou prostory dlouho sloužit. Dalším krokem při opravě
v následujících letech bude změna uspořádání a vybavení vestibulu. Následovat bude
vybudování venkovního zastřešeného prostoru před vchodem, a jako poslední by se
na řadu měla dostat oprava prostoru podia.
V průběhu roku pokračovaly Lesy ČR v opravě břehů potoka Mušlov. V některých částech se jedná o výspravu a opravu, v jiných byla
ze strany LČR provedena investice do nových břehů. Kdo byl pozorný, jistě zaznamenal, že právě nové úseky jsou opět budovány
s odhadovanou životností alespoň 300 let.

Kolik budeme v obci platit poplatek za svoz a třídění odpadů v roce 2017?
Členové zastupitelstva při svém prosincovém zasedání diskutovali nad stanovením výše poplatku za odpady na rok 2017.
Současná výše poplatku, tedy 500 Kč /
osobu začíná být nedostačující, a s velkou
pravděpodobností překročí celkové náklady na likvidaci odpadů v obci celkovou

V roce 2016 jsme se rozloučili
David Běhal
32 let
Vladimír Stanke
48 let
Bořena Ševčíková
89 let
Lubomír Čubok
71 let
Naděžda Volková
66 let
Jaroslav Válek
75 let
Vladimír Burián
81 let
		
		
		

součtovou výši všech plateb za poplatníky. Je tedy nutné začít se otevřeně bavit
o nutnosti rozlišování těch, kteří třídí
a zvýhodňovat je, a ty, kteří netřídí
a popelnici používají pro veškerý odpad.
U některých nemovitostí jsou pro vícečlenné domácnosti dvě popelnice, a do-

mácnost je plně nevyužije. U jiných jsou
tři a více popelnic, a každý vývoz doslova
překypují odpadem. Zastupitelstvo rozhodlo, že pro rok 2017 zůstává výše poplatku za občana prozatím na stejné úrovni, jako rok 2016, tedy 500 Kč.

V roce 2016 jsme přivítali na svět
Vanessa Poklembová
Denis Volek
Tereza Vémolová
Tadeáš Vladimír Vojtek
Natálie Adámková
Kateřina Šamajová
Eliška Mihalová
Marianna Vojtková
Patrik Baron
Ondřej Adamčík

Připravované společenské akce v roce 2017

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
28. 1.
28. 1.
11. 2.
18. 2.
8. 3.

Vítání občánků obce narozených v roce 2016
Hasičský ples
Myslivecký ples
Ples Základní umělecké školy
Setkání seniorů obce Třemešná

(pořádá Obecní úřad Třemešná)
(pořádá SDH Třemešná)
(pořádá Myslivecké sdružení Třemešná)
(pořádá Základní umělecká škola Město Albrechtice)
(pořádá Obecní úřad Třemešná)

Obecní úřad přeje všem občanům klidné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2017.
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