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Vážení spoluobčané,
Podzim je nejbarevnější části roku. A paleta barev, kterou nabízí zbarvené listí stromů je pro vnímavého člověka
ohromující. Tento obraz přírody trvá zhruba 2–3 týdny. Poté listí opadá, a strom nám ukáže pouze holé větve.
Jako by příroda chtěla před zimním obdobím ukázat, že vnímání okolního světa je pro samotný život velmi
důležité. Někteří z nás vnímáme okolní svět pouze po hranice našeho plotu, někteří se snaží objevovat krásu
na různých zákoutích katastru naší obce. O obou uvedených přístupech ve vnímání světa se v některé části
zpravodaje zmíníme. Podzim, to je také začátek nového školního roku. A začátek školního roku nám vždy
připomíná, že my rodiče jsme o rok starší a naše děti snad o rok vzdělanější. Současně je začátek školního roku
informací o tom, že oficiální čas dovolených je za námi, a další případná dovolená budou pro některé Vánoce.
A při slovu Vánoce se mírně orosíme. Už zase Vánoce? Do Vánoc je zatím ještě dostatek času, a tak se nejdříve
zmíníme o dění v uplynulém čtvrtletí.

Společenské dění
Den obce je tradiční prázdninová společenská akce, která do sportovního areálu přivede řadu návštěvníků. Zápolení družstev
jsou v nasazení jednotlivých účastníků ur-

putná. Vyhrát chce každý. Ale vítěz bývá po
celkovém součtu bodů za jednotlivé disciplíny pouze jediný. Letos byli nejúspěšnější
motorkáři. Gratulace? Ano, zasloužili si to,

protože byli letos přece jenom výkonnostně
nejvyrovnanější. Na druhém místě skončili
sportovci, třetím hasiči a čtvrté místo obsadilo tradičně družstvo obce.

Kdo má rád cimbálovou muziku, nenechal si ujít vystoupení legendy tohoto
žánru – Jožky Černého. Vystoupení se
uskutečnilo v podvečer Dne obce. Zájem
o vystoupení byl velký, a na konečném

počtu posluchačů, kteří si našli cestu do
našeho kulturního domu to bylo znát.
Diváci vytvořili výbornou atmosféru,
a hlavní osoba večera se při zpěvu nechala dokonce strhnout k předvedení tance

zvaný verbuňk. Hudební doprovod –
cimbálová muzika Gracia předváděla posluchačům skutečné umění. Prostě velmi
dobrá akce

Chodníky kolem I/57
Nejobjemnější a nejrozsáhlejší stavební
úpravy letošního roku uskutečněné pod
hlavičkou obce jsou u konce. Výsledek
projektu bude sloužit všem. Samotná
realizace projektu byla častým námětem
diskuzí při konzumaci piva. Ti nejžhavější diskutující byli v dané chvíli těmi
nejzkušenějšími stavaři chodníků. Mezi
nejčastější probíraná témata patřila: Proč
je nástupní obrubník zastávky u Chudárků tak vysoko? Vždyť se neotevřou
dveře autobusu… (pozn. zálivy zastávek nebyly ještě dokončené). Proč jste
zužili vozovku u Pančavy a odbočky ke
statku? Vždyť se tam auta nevyhnout...
(pozn. U Pančavy se do asfaltu nezasáh-

lo, ke statku je šířka širší o 0,4 m větší
oproti projektu – tedy shodná jako před
vybudováním chodníků)… Proč není
zatrubnění pod chodníkem až ke mně?
Vždyť mne to bude vyplavovat… (pozn.
zatrubnění slouží primárně k usměrnění odvodu vody z vozovky, ne z pozemku)... Proč je chodník na konci Rudíkov
pod úrovní vozovky? Vždyť to bude
chodcům stříkat do obličeje… (pozn.
zde by stálo za to udělat statistiku, zda-li chodec jdoucí v dešti vzdálený od krajnice vozovky 3m bude více mokrý, než
chodec jdoucí po chodníku přilepeném
k okraji vozovky)… Emoce v průběhu
stavby byly hodně znát.

Lze něco po realizaci stavby brát pozitivně v atmosféře negativního komentování? Ano, lze. Ten skutečně konečný
přínos projektu „Chodníky kolem silnice
I/57 v obci Třemešná“ a to, že V Rudíkovech byl vystavěn chodník, který byl
obyvatelům této části slibován již několik
desítek let. U kulturního domu se vybudoval přechod pro chodce, který informuje řidiče i chodce o bezpečném místě
pro přecházení vozovky. A ve středu obce
zpomalí radarem řízené světelné signalizační zařízení neukázněné řidiče s těžkou
nohou na plynu. Projekt chodníků je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Chodníky nebyly jedinou stavební akcí
Čas prázdnin využila obec ke zlepšení zázemí areálu kolem základní školy, a to zejména příjezdové cesty. Současně s úpra-

vou povrchu cesty se vytvořila zpevněná
odstavná plocha v přímé blízkosti mateřské školy pro automobily rodičů, které

dopravují své děti do školky zmíněnými
dopravními prostředky.

Podařilo se také zlepšit zázemí sportovního areálu, kde se pro potřeby případného
většího počtu návštěvníků vybudovalo
venkovní WC. Použít je mohli již návštěvníci na Den obce. Potěšitelné bylo, že se
někteří návštěvnici k jejich provedení vyjádřili pochvalně. V průběhu prázdnin se
také podařilo technicky zhodnotit budovu kabin a to výměnou všech původních
dřevěných oken za plastové.
Pravděpodobně každý, kdo se procházel
v uplynulém měsíci kolem kulturního
domu postřehl, že se v prostoru štítové
stěny ve směru k nádraží realizuje dřevěná přístavba. Projekt má název „Zvídavý návštěvník nezmokne“ a je spolufinancován ve výši 280 000 Kč z dotace
Moravskoslezského kraje. Cílem projektu
je vybudovat krytý vstup do informačního centra s možností poskytnutí zázemí
v případě nepřízně počasí.

Nový podnikatelský záměr v naší obci
Ojedinělou vlaštovkou na poli podnikatelské
aktivity v naší obci je záměr provozovat zařízení
pro destilaci – tzv. palírnu. Řada z nás přebytky úrody zužitkovává tím, že je díky tepelnému
procesu zvaného destilace přeměňuje na tekutou frakci s vyšším obsahem alkoholu. Destilovat se dá v podstatě cokoliv, co projde alespoň
částečně kvasným procesem. Od různého druhu
ovoce, přes staré kompoty až třeba po gumové
medvídky. Kvalitní kvas a následné řádné odvětrání tekutiny udělá zázrak. Výsledek snažení
dokáže vnitřně zahřát, což mnozí ocení zejména
v zimním období. Kvas je otázkou úrody. A letos té úrody nebylo mnoho. Jarní mrazíky s dubnovou sněhovou nadílkou zničily na našich zahrádkách květy nejednoho stromu. Kolik bude
kvasu letos si netroufáme odhadnout. Nová palírna je umístěna v Rudíkovech, a aktuálně je v
kolaudačním řízení. Palírna má název Palírna
u javoru. Nabízí všechny služby ve spojitosti se
zpracováním ovoce formou destilace, a v plánu
je nabídnout v budoucnu i moštování. Kapacita
kotle je od 100 l do 200 l. Přejeme podnikatelskému záměru dostatečnou klientelu.

Jak je na tom spolkový život v obci
Přivřené fotbalové okénko

Našim mužům se letošní vstup do sezóny nevydařil a herní projev má zatím
mírně klesající tendenci. Bude bolestivé
narazit na dno, a bude těžké se ode dna
odrazit. V kategorii mužů pociťuje naše
kopaná jednak generační problém, ale
také problém tzv. srdcařství. Bez tréninku a osobní zodpovědnosti se sport nedá
provozovat na soutěžní úrovni. Žádné
vítězství nepřijde samo. A jedná-li se
o kolektivní sport, tak osamělá snaha jedinců v něm nebývá často úspěšná. Jak
naše mužstvo povzbudit při pohledu na
tabulku? Kolektivní sport má především
bavit, a to jak aktéry (hráče), tak diváky.
V kolektivním sportu se může i prohrát,
a klidně i vysoko, když je soupeř opravdu
mnohem lepší. Vždy ale musím odcházet
ze hřiště se vztyčenou hlavou a pocitem,
že jsem pro kolektiv udělal maximum.
I divák to následně ocení. V kategorii
žáci je také generační pauza. Ještě, že
hraje systém 7+1. Při zápasech jsme rádi,

když máme na lavičce jednoho na vystřídání. Žákům však nemůžeme upřít
bojovnost a nasazení. Někdy je radost
se na ně dívat. Zasloužili by si větší diváckou podporu. Z pravidelných akcí
pořádaných pod hlavičkou TJ byla zájemcům nabídnuta na začátku prázdnin
tradiční akce, a to je Turnaj klanů, který
byl původně určen pro rodinné souboje,
ze kterého se však v posledních ročnících stalo zápolení v malé kopané mezi
týmy různého složení. Lze očekávat, že se
i vánoční turnaj v nohejbale organizovaný
po vánočních svátcích TJ podaří udržet.

Dobrovolní hasiči

V uplynulých letech jsme v jarním až podzimním čase před naší hasičskou zbojnicí
vídávali v úterý a čtvrtek aktivní pohyb
a hemžení především mladých hasičů.
Roztahování hadic, pořadové cvičení, ale
i tréninková příprava zručnosti na asfaltové ploše ukazovaly, že tato spolková
aktivita může mít budoucnost. Generační
problém však pravděpodobně dopadl i na

druhý největší spolek co do počtu aktivních členů. Lze říci, že se z kolektivního hasičského spolku stává individuální
sport. Oddanost jedinců k této spolkové
činnosti drží aktivitu JSDH pro případné
výjezdy k sršňům, a nezbytnou protipožární prevenci v obci. Zápal pro hasičský
sport pak umožňuje reprezentovat jedincům obec v individuální disciplíně, a to
železný hasič (ka). I to je proměna a vývoj
spolkové činnosti.

Myslivecké sdružení

I v tomto sdružení došlo ke změně počtu
členů. Myslivců je v obci řada, ale ne každý
je členem mysliveckého sdružení v obci.
Je to jako ve fotbale, i myslivci mohou
„kopat“ za sousední celek. Nebo jsou individualisté, a mohou si koupit práva lovu
v některé z honiteb. Ať již v té, která zabírá
největší plochu našeho katastru, a kterou
v současnosti spravuje Victorie a.s., nebo
v některé z honiteb v okolí – Liptáň, LČR,
Lacho, nebo jiného nájemce.

Motorkáři

Členy tohoto sdružení spojuje již podle
názvu specifický druh jednostopého vozidla. Členská základna je pravděpodobně v posledních letech konstantní, a spolek má také řadu podporovatelů zejména
z řad rodinných příslušníků.
Spolková činnost uvedených spolků je
základem života obce. Snad se ji podaří
udržet.

Již jsme se zmínili, že i spolková činnost
prochází vývojem. Na jedné straně je to
zánik – příkladem může být ukončená
aktivita dříve velmi výrazného spolku
naši obce a to zahrádkářů, ale může to
být také vznik nového spolku. A zde
máme jeden námět. Může to být např.
vznik spolku seniorů, jehož náplní mohou být pracovní rukodělné aktivity.
V okolí obce lze také narazit na řadu se-

niorů, kteří se chtějí třeba jen tak procházet. Proč by to nemohl být nový turistický spolek? Nebo literární spolek, jehož
náplní bude divadlo, četba, zpěv? Vše je
o prvním impulzu, chuti najít smysl nové
aktivity, ale hlavně pocit vlastní sounáležitosti a vůli posouvat věci kupředu.
Obec je připravena vám pomoci, tak se
nebojte za námi s vaší myšlenkou přijít.

Voda a vodovodní řád
I v letošním roce musela obec řešit řadu
úniků a poruch na vodovodním řádu. Nejčastěji to byly poruchy na vodovodních
přípojkách, a v menší míře na ventilech
vodovodních přípojek. Co je vodovodní
přípojka? Voda se ke koncovému uživateli
dostává přes vodovodní řád, vodovodní přípojku a nakonec přes rozvod vody
v domech. Na vodovodním řádu jsou osazeny tzv. ventily, na které jsou napojeny
vodovodní přípojky k nemovitostem. Na
vodovodní přípojce jsou umístěny počítadla (vodoměry) které jsou ve vlatnictví
obce. Od vodoměrů je pak voda dopravována ke kohoutkům v nemovitostech přes
vnitřní rozvod. Můžeme říci, že voda se
ke kohoutkům z vodojemu dostává přes
3 samostatně pojmenovatelné části.
A proč se o tom zmiňujeme? Je to z toho
důvodu, abychom připomenuli zodpovědnost za jednotlivé části. Na provo-

zovateli vodovodního řádu leží zodpovědnost za kmenový vodovodní řád
s osazenými ventily. Kmenový vodovodní řád je v zemi téměř vždy veden přes
obecní pozemky. Vodovodní přípojky
jsou ve většině případů vedeny přes pozemek majitele nemovitosti. A touto definicí
se tak zjednodušeně dá vyložit znění tzv.
vodního zákona, který definuje zodpovědnost za danou část vodovodního potrubí.
Zodpovědnost provozovatele vodovodního řádu (v našem případě obce) konči
u ventilu, kde začíná vodovodní přípojka.
Řada obyvatel si myslí, že obec je zodpovědná až po vodoměry. Není tomu tak.
Vodoměry by správně měly být umístěné
na hranici pozemku v tzv. vodoměrných
šachtách. V nemovitostech jsou však lépe
chráněny proti mrazu. A protože jsme
se v letošním roce setkali opět při řešení poruch na přípojkách s rozporováním

od občanů, sumarizujeme výše uvedené
v následujícím:
„Dojde-li k poruše na vodovodní přípojce,
uzavře obec pro zamezení ztrát vody ventil
dané vodovodní přípojky. Tuto skutečnost
oznámí majiteli nemovitosti. Je dále na
majiteli nemovitosti, jak se rozhodne poruchu vodovodní přípojky odstranit. Majitel nemovitosti může provést odstranění
poruchy svépomocí (známými, rodinnými příslušníky) a po odstranění poruchy
o tom informuje obec, která ventil na přípojce otevře. Nebo majitel nemovitosti
souhlasí s tím, že opravu provede obec
a náklady na opravu budou majiteli nemovitosti vyúčtovány. Dojde-li k poruše na
vodovodní přípojce v části vedeném pod
komunikací, provede opravu obec bez přeúčtování (v tomto případě nelze vyloučit,
že k poruše došlo dlouhodobým a zvýšeným zatížením vozovky).“

Připomínáme:
Zabezpečte své vodoměry před zimou a mrazem!! Výměna prasklého vodoměru může vaši peněženku ochudit o 1 800 Kč, vyplavení
domu a zvýšený účet za vodné (u někoho i stočné).

Likvidace odpadních vod
Legislativa v otázce prokázání likvidace
odpadních vod bude „přitvrzovat“. Zažíváme postupný tlak státu na prokazování různých osvědčení. Příkladem jsou
komíny, a povinnost provádění revizí.
V případě odpadních vod to bude ob-

dobné – prokaž, jak jsi naložil s odpadními vodami. Ten, kdo stále vypouští
„tu vodu“ čerpadlem na pole nebo do
potoka bude těžce hledat výmluvu. Nepomůže ani to, když se někdo bude chtít
vymluvit na množství spodní vody, která

se mu do žumpy tlačí. Jímka má být těsná. A měřítko prokazatelnosti? Kolik jsi
měl spotřebu vody za dané období a kolik jsi prokázal likvidace odpadní vody.
Nepodceňte možné následky finančního
postihu.

Připravované společenské akce v roce 2017

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
17. 10.
8. 11.
12. 11.
18. 11.
2. 12.

Vystoupení DUO JAMAHA
Listopadové posezení s dechovkou
Svatohubertská mše
Maškarní ples pro dospělé
Mikulášská nadílka motorkářů
Tisk: K-Tisk (Bruntál), náklad: 350ks, text a fotky: Kocián Rostislav Ing., grafika: Bezruč Jaromír

www.tremesna.cz

