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Vážení spoluobčané,

Listopadové společenské akce nás pozvolna donesly do předvánočního času. A pokud nám to okolnosti dovolí,
snažíme se každý z nás u sebe doma stihnout na poslední chvíli některé „předvánoční“ domácí aktivity.
Tu je to vymalování, jinde zase předvánoční mytí oken. Vždy je to ale se stejným účelem – vytvořit si doma
příjemné prostředí tak, abychom svátky trávili v uvolněné atmosféře. Často jsme hnáni vzpomínkami ze svého
dětství – toto přece vždy dělala moje maminka..., nebo… při tomto se táta vždy zlobil, že se to musí malovat na
poslední chvíli. Vzpomínky dokážou být hnací silou směrem kupředu. Vzpomínky vytvářejí „podhoubí“ pro
zkušenosti. Dovolte nám některé události uplynulého čtvrtletí připomenout.

Společenské dění
Když jsme v roce 2016 zorganizovali koncert populární skupiny
DUO Jamaha známé z televizního kanálu Šlágr, byli jsme velmi
překvapeni zájmen o vystoupení této skupiny z řad široké veřejnosti. A protože atmosféra koncertu v Třemešné udělala dojem
také na samotné členy skupiny, domluvili jsme se vzájemně, že po
roce uspořádáme stejnou akci. Stalo se tak 17. října. Skupina DUO
Jamaha opět vystoupila v našem kulturním domě. A sázka na vzá-

jemnou spolupráci našla u posluchačů opět živnou půdu. Koncert byl ještě lepší, než v roce 2016. Vždyť i Kotvanovci (členové
DUO Jamaha) si z pódia na své mobily některé okamžiky při vystoupení natáčeli. A pro nás organizátory bylo velkým potěšením,
že jsme při prodeji lístků zjišťovali, že někteří posluchači k nám
dorazili až z Liberce. Pozitivní ocenění atmosféry a organizace na
konci koncertu z úst návštěvníků „z daleka“ nás velmi potěšilo.

Děním napěchovaný začátek listopadu
Podzimní setkání seniorů obce s vystoupením Dechové hudby
Město Albrechtice odstartovalo společenské dění listopadu. Již
tradičně umožňujeme Dechové hudbě z Albrechtic, aby své umění předvedla posluchačům našeho regionu. Do kulturního domu

se tak sjíždí senioři z Města Albrechtic, Krnova, okolí Třemešná,
ale také Polska. Závěrečná skladba vystoupení je vždy stejná, a je
hlavně pravdivá…“Zůstaň tu s námi, muziko česká, hrálas nám
vždycky pěkně.

Svatohubertská mše
Poprvé se Svatohubertská mše konala
v neděli. A můžeme říci, že to byla správná volba. Tradiční program byl tentokráte
doplněn o pasování nových členů rozšiřujících mysliveckou základnu. Mírná
nervozita na tvářích nastávajících myslivců dotvářela správnou atmosféru při důležitém obřadě jejich života.

Kdo se stal vítězem soutěže o nejlepší masku letošního maškarního plesu?
V sobotu 18. 11. se uskutečnil populární maškarní ples pro dospělé. Kvalita
provedených masek letošního roku byla
velmi vysoká. Všichni účastníci plesu si
zaslouží poděkování za energii, kterou
do tvorby jednotlivých masek vložili.
A protože hodnocení masek nepodléhá
subjektivnímu pocitu nějaké komise, ale
o nejlepší masce hlasují všechny přítomné
masky prostřednictvím svých vstupenek,
je většinový systém v tomto případě tím
nejobjektivnější hodnocením. Na třetím
místě se umístili vítězové předchozích

dvou ročníků, tentokráte s maskou s názvem „Třemešenský sekt s jahodama“,
na druhé místo se „prodrala“ maska batolata, a vítězství letošního roku získal
s převahou soubor masek s názvem „Lovec
a jeho trofeje“. O dobrou náladu a svižné
taneční tempo se postarala hudební skupina BT. Organizátoři děkují všem, kteří
neváhali a bez ohledu na vzdálenost svého bydliště dorazili do kulturního domu
v Třemešné porvat se o vítězství o nejlepší masku, a strávit příjemný večer.

Vánoční strom obce
S blížícím se adventem se pomalu začala připomínat otázka, kde letos rozsvítíme vánoční strom obce. Důvodem byla skutečnost,
že doposud používaný přírodní strom již dosáhl rozměrů, při kterých se plošina používaná loni při zdobení jen velmi těžko dostávala
do horních pater stromu. Prostě, strom nám
letos ještě více povyrostl a přijít s novým řešením tak bylo nutné. Ozdobený vánoční strom
potěší velké i malé. Je vždy dobré, aby ti malí
vánoční strom vnímali přece jenom více.
Z tomu důvodu se jako nejvhodnější jevilo

místu u školní jídelny. Vybrat určité místo
byl pouze začátek. Nutností je mít připravené
uchycení a základ pro osvětlení. To se podařilo. Největší otázkou ale zůstalo, kde nový
vzít. Aby byl správně rostlý a souměrný, musí
růst osamocen bez vlivu okolních stromů.
A takový strom se našel. Obci jej darovali
manželé Vernerovi ze své zahrady. Vernerovým tedy patří velké poděkování. Děkujeme
také všem, kteří se na pracích souvisejících
s přípravou nového místa a přemístění vánočního stromu podíleli.

Vánoční jarmark ZŠ a MŠ Třemešná

Tvořivost a nápaditost dekoračních možností vánočních doplňků – výrobky tohoto charakteru bylo možno shlédnout při
vánočním jarmarku ZŠ a MŠ Třemešná.

A o tom, že se výrobky zaujaly svědčí skutečnost, že u stánků jednotlivých tříd byl
o výrobky ze stran návštěvníků velký zájem.
Nabízené občerstvení přišlo všem přítom-

ným při chladném počasí vhod. V jedné ruce
držet třeba výrobek anděla, v druhé svařák,
a popovídat si s ostatními. Tuto možnost
využila velká část obyvatel naší obce.

Mikuláš v podání motorkářů nás opět potěšil
Pekelné stroje ozdobené svítícími řetězy,
neskutečně hustý dým, ze kterého vyčuhovala pouze hlava Mikuláše vezoucího
se na spřežení v soupravě čtyřkolových
vozidel, a rámus čertů. To byl opět letošní příjezd Mikuláše do Třemešné. Prostě,
právě pro tyto krátké okamžiky, jako jsou
příjezd a odjezd Mikuláše je tato společenské akce mezi dospělími populární.
A vzít sebou dítě, aby si na podium vystoupalo k Mikulášovi pro balíček už je
smlsnutí horního patra dortu celé akce.

Investice
V závěru listopadu se podařilo dokončit nové autobusové zastávky u kulturního domu a opravit autobusovou zastávku v Rudíkovech. Pro materiál autobusových zastávek u kulturního domu
byla zvolena kombinace dřeva a skla. To proto, aby tyto drobné
stavby takříkajíc „zapadly do prostředí“ s vybudovaným zastřešením před vstupem do Komunitního informačního centra (KIC),

který je součástí kulturního domu. Projekt
zastřešení vstupu do KIC mělo označení „Zvídavý návštěvník nezmokne“ a byl
spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou 280 000 Kč.

Další velkou investicí bylo dokončení oprav
dvou bytových jednotek na bytovém době
čp 24, jejímž obsahem byly nové elektrické
rozvody v bytech včetně společných prostorů a elektrických rozvodů holičství, nové
vnitřní omítky, sádrokartonové podhledy,
nové koupelny a samostatné plynové vytápění v bytech. Po opravě bytů na domě č. p.
260 se zvýšila kvalita bydlení v dalším bytovém domě v majetku obce.

Oprava potoka Mušlov

Správce potoka Mušlov (Lesy ČR)
dokončil v říjnu třetí etapu oprav
potočních zdí. A nezbývá než očekávat spuštění IV etapy, neboť pozornému oku neuniklo, že některé
části potoka byly při III.etapě zatím
vynechány.

Kolik budeme v obci platit za poplatky v roce 2018?

Výše poplatku za likvidaci odpadů na
obyvatele zůstala pro rok 2018 stejná,
jako v roce 2017, a to na hodnotě 500 Kč.
Je zde nutno zmínit, že celkové roční náklady obce na likvidaci odpadu se opět
oproti roku 2016 zvedly. V zastupitelstvu
se však opět nenašla dostatečná podpora
návrhu na výši poplatku 550 Kč, která by
reagovala na zvyšující se náklady. Legislativa a cena za umístění odpadu na skládce
tak v příštím roce s velkou pravděpodob-

ností způsobí nutnost skokového nárůstu
tohoto poplatku na rok 2019.
Současně dochází v roce 2018 ke zvýšení
ceny stočného, a to na hodnotu 15 Kč/
1 m3 bez DPH. Zde se obracíme na občany, kteří jsou připojení na ČOV, aby
nevhazovali do toalet různé hadry, nebo
nevylévali všechno možné, a někteří dokonce nesypávali něco z koše na odpadky.
Velkým problémem jsou také ubrousky na

utírání dětských pozadí. Tyto ubrousky
byly původně vyvinuty pro kosmonauty,
a naše čerpadla si s tím vším nedokážou
poradit. Dochází tak k ucpávání čerpadel,
zvýšeným nákladů a přerušení funkčnosti ČOV i několikráte v měsíci. Speciální
ubrousky na dětské zadečky patří po použití do koše na komunální odpad nebo
spálit v kamnech, ale ne do záchodu.

Vzpomínka
Na
poslední
stránce
zpravodaje
věnovanému dění v poslednímu čtvrtletí
roku přinášíme každoročně souhrnnou
zprávu o lidském údělu, a to narození
a úmrtí. Navozujeme tím krátkou
vzpomínku na ty, kteří nás v průběhu roku
opustili, a současně uvádíme radostnou
zprávu z rodin, které měly to štěstí
a početně se rozšířily. Do lidského života
zasahuje čím dál více řada civilizačních
nemocí, jejíž diagnóza dokáže změnit
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život ze dne na den. Někomu se s nimi
daří bojovat, jiní nemají to štěstí a rychlý
průběh nás vždy zaskočí. Přejeme všem,
kteří s nemocí bojují hodně sil.
Tichou vzpomínku si tedy zaslouží všichni,
kteří nás v daném roce opustili. Náš vlastní
životní styl a naše vlastní každodenní
náplň způsobuje, že většinu lidí vídáváme
maximálně párkrát v roce. A tak velmi
často neznáme jejich starosti. Když se pak
jejich jméno objeví na „parte“, bývá to jako

rána kladivem. Přesto mi dovolte, abych se
u jednoho jména zdržel déle. Osobnost
se jménem Victor Svoboda byla nedílnou
součástí společenského a pracovního
života v naší obci více než 45 let. Snad
všichni jsme jej vídávali každodenně.
Snad všichni jsme měli tu možnost s ním
alespoň jednou ročně promluvit. Zůstane
navždy zapsán do dění obce přelomu
dvacátého a jednadvacátého století.

V roce 2017 jsme přivítali na svět
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Připravované společenské akce v roce 2018

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
27. 1.
10. 2.
17. 2.
10. 3.

Vítání občánků obce narozených v roce 2017 (pořádá Obecní úřad Třemešná)
Myslivecký ples (pořádá Myslivecké sdružení Třemešná o. s.)
Ples ZUŠ ( pořádá Základní umělecká škola Město Albrechtice)
Josefovská zábava motorkářů (pořádá motoklub Třemešná)

Obecní úřad přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků a šťastné
vykročení do roku 2018.
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