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Vážení spoluobčané,

Letošní dlouhodobá absence vydatného deště na našem území doprovázená vyššími denními teplotami
způsobila vyschnutí našeho potočního koryta. Před 20 lety (tedy rok 1997) jsme řešili opačný problém, ostatně
stejně jako celá Morava, a to problém spojený s pojmem povodně. Tehdy, na začátku července postihla naše
území po 3 dnech vydatného deště tzv. 100-letá voda, která po sobě zanechala velké majetkové škody. Mnozí
se obávali, že rok 1997 se může v letošním roce částečně zopakovat. Zatím to tak není, a počasí nám ukazuje
svou opačnou tvář. I přes dokonalou a včasnou informovanost se obrana proti přívalovým dešťům nedá úplně
naplánovat. Je proto vhodné být připraven na odvrácenou stranu mince zvané počasí.

Sněhová kalamita - duben 2017

Koryto potoka Mušlov - červenec 2017
Uplynulé čtvrtletí zaznamenává i další extrém, ale tentokráte příjemný. A to je nejnižší
míru nezaměstnanosti od roku 2009. Míra
nezaměstnanosti dosáhla v naší obci v květnu 7,7 %, a na celém okrese Bruntál průměru
6,9 %. Bruntálsko je v rámci celé ČR po květnu 2017 uváděno jako 6 nejvyšší nezaměstnanost, naše obec však v rámci mikroregionu
Albrechtice vykazuje nejvyšší nezaměstnanost a to oproti ostatním obcím Albrechticka
o 1 %. Dočítáme se, že firmy obtížně hledají
zaměstnance a je spousta volných pracovních míst. Jedná se zejména o manipulační
dělníky a absolventy učňovských oborů. Za
těmito zaměstnavateli je však nutno dojíždět do Krnova, Bruntálu nebo Opavy, tedy
měst, kde se oživují průmyslové zóny. Před
rokem 1989 bylo dojíždění za prací na větší
vzdálenost zejména pro mužskou populaci
běžné. Jestli se tento trend podaří za exis-

tence současného sociálního systému vrátit,
uvidíme. Ženy mají hledání zaměstnání trochu složitější. Vrací-li se po mateřské, bývá
to v průměru po 3 letech. Některé však využívají i 4 roky. A ještě jsou pak často oproti
mužům pracovně omezeny starostmi o děti.
Tedy, při pohledu ženy končící mateřskou,
najít pokud možno zaměstnání co nejblíže
k bydlišti, a bez směnného provozu. Jako
z říše pohádek pak vyvstávají vzpomínky,
že mateřská byla mnohem kratší (6 měsíců
až max 2 roky), ženy se vracely i směnného
provozu, o děti bylo postaráno, a ještě zbyla
spousta volného času na domácnost a aktivní
spolkovou činnost.
V následujících měsících budeme masírování volebními programy mnohým politických stran. V říjnu nás totiž čekají volby
do sněmovny. Jako země Česko jsme měli
velmi propracovaný systém školství, pod-

pory rodin, zdravotní péče, ale třeba i odpočinku pracujících. Existovala povinnost
být zaměstnaný, a žádný občan se nepodílel
na celonárodním dluhu. Pojem exekuce byl
z kategorie scifi.
Dnes i milionáři mají vypočítaný svůj podíl
v celonárodním dluhu našeho státu, a tento
podíl je zákonitě stejně vysoký jako u kohokoliv jiného občana, a někteří milionáři
mají exekuce. Do školství a zdravotnictví se
formou finančních injekcí sypou peníze, ale
tížený výsledek vzestupu se ukazuje pouze
v obrysech. A se slovy „na to mám nárok“ si
může otrlý nezaměstnaný od státu přivydělat. Životní úroveň nám stoupá. Je to vidět
v obchodech. Kostka másla totiž stojí již
50 Kč. Každá volební strana slibuje, že občan dostane finančně přidáno. Budu zvědavý, jak na volební programy volených stran
zareaguje cena kostky másla.

Zúčastnili jsme se soutěže Vesnice roku 2017
Prvotní informaci o této soutěži jsme
vám v uplynulých měsících poskytli na
samostatném letáku. V krátkosti jen zopakujeme, že naše obec se do této soutěže, která je každoročně pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj, letos poprvé
přihlásila. Zajímat bude všechny spíše
výsledek, než výklad událostí ve spojitosti s prezentací naší obce před expertní
komisi v daný den. A tak rovnou sdělujeme, že napoprvé jsme sbírali především

zkušenosti. Ale ze soutěže regionálního kola – tedy Moravskoslezkého kraje,
jsme neodešli s prázdnou. Pozornost
komise upoutala rekonstrukce kapličky
v Rudíkovech, za kterou získala naše
obec cenu Obnova kulturní památky místního významu. Pokud budeme
chtít v této soutěži uspět ve větší míře,
bude nutno presentovat větší společenskou a občanskou soudržnost oproti
našim konkurentům. Máme handicap v

tom, že nám chybí určité provázání našeho obyvatelstva s historií. Prostě, byli
jsme poválečně dosídleni. Kořeny mnohých rodin jsou např. v okolí Paskova,
na ukrajinské Volyni, Ostravice apod.
A málokterá rodina si sebou přinesla
zvyky, které by se dochovaly dodnes,
a které by se odrážely v mladé generaci. Věříme, že příští ročník soutěže bude
naše obec bojovat v některé kategorii
o vyšší post.

Dětský den
Rozhodující roli při velkých společenských akcích, mezi které patří i dětský den, sehrává počasí. Pokud je slunce konání akce nakloněno, lze očekávat, že ti, pro které je akce především určena se dostaví v hojném počtu. A tak jsme byli rádi, že oproti loňskému roku
nebylo třeba akci přesunout. Kolotoče se naplno roztočily a společenské složky připravily pro děti řadu dovednostních disciplín.

Divadelní představení – Hospůdka na růžku
V loňském roce obec započala spolupráci
s ochotnickým divadlem. A na tuto spolupráci jsme letos rádi navázali. Kdo má
rád Cimrmanovský humor nebo nasazení divadelních ochotníků v ději při svých
rolích, ten jistě kvitoval a ocenil již druhé divadelní představení Slezské ochotnické společnosti Opavsko uspořádané

v našem kulturním domě. Autorem her
je principál tohoto divadla (tedy žádná
kopie jiných her), a v ději hry s názvem
„Hospůdka na růžku“ mohl divák najít
laskavý lidský humor a dokonce některá
propojení s Opavou. Divák byl v úvodní části hry „cimrmanovsky“ seznámen
s okolnostmi celého děje, s objevy, které

se ve hře vyskytují a s hlavními postavami, které podtrhují rčení „Co, člověk, to
názor“ a s pokračováním „Co názor, to
perla“. Po patnáctiminutové přestávce již
diváci shlédli hru, ve které si užili celou
řadu úseků plné legrace. Již nyní se těšíme, co nového principál ochotníků do
svého dalšího scénáře zakomponuje.

Když dva se rádi mají – operetkové představení
Operetkové melodie mají často mnohem
větší životnost, než popové hity. Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci operetkového představení s názvem „Když
se dva rádi mají“. Nosnou osou představení bylo mluvené slovo, které diváka informovalo o posunutí dějové línie mezi
jednotlivými operetními melodiemi.
A přední sólisté Slezského divadla Ostrava ukázali naplno, jak propojení zpěvu

a herectví dokáže přítomné dobře naladit. Bylo co poslouchat, a nadšené ohlasy
po představení byly tou nejlepší odměnou pro učinkující. Toto uskutečněné
představení patřilo mezi další společné
akce obce Třemešná a Města Albrechtic.
Rádi bychom ke společnému projektu
jarních a podzimních setkání s dechovkou přidali pro naše občany pravidelně
také žánr operetkový.

Cirkus
Po dvouleté přestávce navštívil naši obec
v červnu cirkus Pacific. Artistická čísla
umocňována doprovodnou hudbou člověka na chvíli připevní k židli, a dají zapomenout na dění mimo šapitó. A ostatní
pocity? Opět můžeme konstatovat, že zapojení diváků do jednotlivých čísel bývá
pro ty nejmenší návštěvníky (naše děti)
tím nejzajímavějším, a tím, u čeho se
velice rádi pobavíme všichni. Jsme rádi,
že k nám cirkus opět dorazil.

Investice roku 2017
Řada plánovaných investic se z důvodu
sněhové kalamity v úvodu jara posunula
nejméně o měsíc. V plánovaných investicích naší obce je na prvním místě projekt
chodníků kolem I/57. Tento projekt je pro
naši obec tento rok prioritní, a tak bude mít
před ostatními projekty přednost. Již po prvním měsíci rozpracovanosti nacházíme i přes pečlivou přípravu tohoto projektu řadu
doposud nezodpovězených otázek, které vyvstaly při „kopnutí do
země“. Některé další naplánované investice se tedy musí oddálit.
Jsme si vědomi, že tento projekt ovlivňuje současnou kvalitu dopravní obslužnosti tím, že byly např.zbourány zastávky, a hledání nástupišť do autobusových spojů je spíše atletickou sportovní
disciplínou, než rutinu. To vše je však způsobeno neplánovanou
rozpracovaností, která je nutná pro co nejrychlejší zodpovězení
zbylých otázek z „kopnutí do země“.

Ukončení školního roku
S končícím školním rokem dochází vždy v obou našich školských zařízeních ke
generační obměně. Děti 9.třídy základní školy budou v září vystřídány dětmi, které
ukončily docházku v mateřské škole. Bývá to loučení, při kterém se často orosí
nejedno oko. Oko rodiče, které si uvědomí, že jedna etapa jeho dítěte skončila, ale
také třeba oko pedagoga, který s dítětem strávil často stejně dlouhý čas, jako jeho
rodič. Přejeme dětem, aby do té další etapy vstoupily vždy pověstnou „pravou nohou“.

Den obce

Připomínáme a současně pozýváme občany ke společenskému setkání s názvem Den obce, které je již
tradičně naplánováno na poslední červencovou sobotu. Zápolení družstev složených ze zástupců společenských složek, herní atrakce pro děti, a možnost odpoledního až podvečerního posezení je pozvánkou
pro všechny. A komu by více vyhovovalo páteční setkání a má rád folklórní muziku, může část večera
strávit s ikonou cimbálové muziky Jožkou Černým, jehož vystoupení je naplánováno v našem kulturním
domě. Lístky jsou v předprodeji na obecním úřadě.
Jožka Černý

Připravované společenské akce v roce 2017

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
8. 7.
28. 7.
29. 7.
4. 9.

Turnaj klanů – areál TJ
Setkání s Jožkou Černým – kulturní dům
Den obce – areál TJ
Začátek školního roku
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