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Vážení spoluobčané,

Každý z nás si jistě někdy řekl, že prostě tzv. „musí s něčím pohnout!“. Často tato slova používáme ve spojení s
dokončením nějaké pracovní aktivity, která zabírá více času. Stejně tak můžeme tohoto slovního spojení použít
při fyzickém úkonu. Tedy uvést nějaký předmět do pohybu. Čeština dokáže být nesmírně krásná a rozmanitá.
Konkurovat by ji snad mohla italština se slovem „perché“ (čte se perke). Použijeme-li v intonaci tohoto slova
hlas nahoru, znamená to otázku „Proč?“. Použijeme-li v intonaci tohoto slova hlas dolů, znamená to „protože“.
Jenomže – je to jen jedno slovo dvou významů. Oproti tomu české slovní spojení „s něčím pohnout“ rozvíjí
fantazii, a závisí jen na interpretovi, jak trefně jej při popisu stavu věci dokáže využít. I naší obci se podařilo
za uplynulé čtvrtletí opět s „něčím pohnout“.

Dětský den 2018
Květnové slunné počasí nám po roce opět vytvořilo příjemnou
kulisu pro oslavu Dětského dne. Letos jsme jej s dětmi slavili
poslední květnovou sobotu. Společenské složky obce připravily
pro děti zajimavá stanoviště, kde mohly děti ukázat svou dovednost a zručnost. A protože bylo opravdu značné teplo, museli se

dospělí obrnit dostatečnou trpělivostí při čekání ve frontě na
pivo, neboť osvěžit se tímto mokem chtěl téměř každý druhý.
Tedy, alespoň to tak vypadalo. Pro děti byly největším lákadlem
kolotoče, které byly taktéž ve velkém obležení.

Čtvrtletí divadelní kultury
Divadelní „fajnšmekři“ si pravděpodobně uplynulé čtvrtletí přišli na své.
Kromě toho, že někteří obyvatelé naší
obce navštěvují pravidelně divadelní
představení konaná v krnovském divadle, tak náš obecní úřad navíc uspořádal 2 zájezdy na divadelní představení do Slezského divadla v Opavě.
Ten první „zájezd“ byl žánrem zaměřen na muzikál, a to na jeden z těch
nejslavnějších – „Noc na Karlštejně“.
Ten druhý byl věnován činohře s názvem – „Jak je důležité míti Filipa“.
Jsme rádi, že jsme mohli touto kulturní aktivitou připravit pěkný kulturní
zážitek. Spokojenost byla při zpátečních jízdách v autobuse znát.

Setkání s hlavolamy
Jeden z předních tvůrců hlavolamů, pan Dušan Lederer z Větřkovic, navštívil se svými hlavolamy naší obec dne 8.června 2018.
Dopoledne si při řešení hlavolamů měly možnost vyzkoušet své logické uvažování, a možná i štěstí, děti druhého stupně naší základní
školy. V očích jiskry, a zvídavost. Tím lze jejich zájem o hlavolamy
popsat. Odpoledne pak mohli stejnou možnost v sebezkoumání

otestovat občané naší obce, a to v prostorách Komunitního informačního centra. Zájem občanů naší obce sice mohl být co do početnosti účastníků větší, ale to vůbec nevadilo, protože tím bylo u
stolu s hlavolamy více místa pro přítomné. A některé hlavolamy
byly skutečně pěkně složité.

Co se v obci podařilo v první polovině roku 2018 zrealizovat
I když jsme se v předchozím zpravodaji
zmínili, že je letošní rok zaměřen především na dokončení rozpracovaných projektů, tak i přes to se podařilo zrealizovat
několik dalších investičních záměrů. Musíme ovšem dodat, že to byly organizačně
složité projekty. Tu složitost vytváří především výběr realizátora stavby. V uplynulých letech se do výběrových řízení hlásil větší počet uchazečů, neboť práce pro
stavební firmy bylo méně. V letošním roce
je situace opačná. Z důvodu nadbytku zakázek, nízké nezaměstnanosti a doslova
poptávce po dělnících je problém získat
realizátora zakázky. Prostě práce je tolik,
že získat někoho, aby se dílo zrealizovalo v termínu, je na delší časový horizont.
Když je projekt navíc podpořen získáním
dotace, jsou kritéria úspěšnosti ještě o 2
stupně komplikovanější. Na jedné straně

Realizace parkoviště.

Realizace sběrného dvora.

vyvíjí obec velké úsilí při vytváření podkladů nutných k podání žádosti o dotaci,
na straně druhé je to pak svazující při dodržení podmínek realizace. Při finančně
náročnějších projektech má dotace význam. Sníží se tím finanční zatížení obce.
Při jednodušších projektech je vhodnější
provádět realizaci pouze z finančních
prostředků obce. Finančně nejnáročnější projekt letošního roku je vybudování
malého Sběrného dvoru, kde se dá uložit
potencionálně základní odpad v souvislosti s výměnou spotřebičů a vybavení v
domácnosti občanů naší obce. Celkové
náklady projektu jsou ve výši 4 556 984
Kč, a tento projekt je spolufinancován dotací ze SFŽP ve výši 85 % nákladů. Zhotovitelem stavby je firma Liolios z Města
Albrechtic. Aktuálně se stavebně blížíme
ke konci. Podrobnější informace k tomuto

projektu přineseme v následujícím vydání
zpravodaje. Viditelnou stavební investicí
je realizace zpevněné odstavné plochy u
školní jídelny, které má odstranit problém
s kvalitním zázemím pro parkování při
společenských akcích konaných ve sportovním areálu nebo v areálu školy. Pokračuje oprava sociálního zařízení v patře
nad školní jídelnou, na kterou se podařilo získat dotaci z Moravskoslezského
kraje, a přetrvává oprava bytového domu
č.p. 90. V realizaci je také oprava tlakové
stanice vodovodního řádu Rudíkovy. Při
konečné kompletaci nové technologie dojde k ovlivnění dodávky pitné vody v celé
obci, neboť bude nutné provést odkalení vodovodního řádu ve větším rozsahu.
Informace o tomto stěžejním dnu celého
projektu s výměnou technologie tlakové
stanice bude včas oznámena.

Zúčastnili jsme se soutěže Vesnice roku 2018
Po roce jsme se opět přihlásili do soutěže
Vesnice roku. Po loňských zkušenostech
jsme již byli lépe připraveni, což se projevilo na pozitivním hodnocení z pohledu
hodnotící komise pro Moravskoslezský
kraj. Konkurence však letos byla velice
silná, ať již počtem přihlášených obcí,

tak kvalitou těchto obci (mnohé již získaly ceny v různých kategoriích v minulých
ročnících této soutěže). Na stupně vítězů
jsme se nedostali. Komisi jsme zaujali
řešením bezpečnosti chodců projektem
chodníky kolem silnice I/57 v místních
částech, které jsme zrealizovali v loňském

roce. Děkujeme občanům, kteří svou přítomností v sále kulturního domu podpořili při prezentaci naši obec. A zvláštní
poděkování si zaslouží občané, kteří obec
podpořili presentací svých rukodělných
výrobků. Bylo se na co dívat.

Pasování na čtenáře
Obecní knihovna byla jeden květnový den
svědkem ceremoniálu „Pasování na čtenáře“, který žáky třetí třídy povyšuje do stavu čtenářů. Po zvládnutí základních gramotnostních testů a zkoušek pocítili tíhu
zodpovědnosti na svých ramenech všichni účastníci. Od tohoto okamžiku se jim
kniha stala důležitým zdrojem informací a
snad i přítelem.

Ukončení školního roku
Každoročně se na konci června odehrává rituál,
který je spojen se školstvím v naší obci. Na jedné
straně ukončují žáci naší základní školy povinnou
školní docházku, na straně druhé jsou je připraveni nahradit děti vycházející z mateřské školy.
Slavnostní okamžiky patří mezi emoční zážitky
pro rodiče, pedagogy a samotné děti. Tato obměna je z pohledu obce sledována s velkým zájmen,
neboť z velké části nastavuje zrcadlo generační
charakteristiky vývoje populace v naší obci. Současně představuje další bod v grafu historie počtu žáků ve školských zařízeních v naší obci, jako
součástí společenského života naší obce.

Den obce
Blíží se nám již tradiční Den
obce. Připomínáme a současně pozýváme občany k
tomuto společenskému setkání, při kterém mezi sebou urputně zápolí družstva
společenských složek obce.
Je naplánováno na poslední
červencovou sobotu. A komu
by více vyhovovalo páteční
setkání a má rád mluvené slovo, může část večera strávit v
našem kulturním domě. Pro
letošní rok bylo předjednáno
vystoupení Václava Postráneckého s vyprávěním o zážitcích z divadelního záku-

lisí. Z důvodu nečekaných
zdravotních indispozic se
pan Postránecký z vystoupení omluvil. Vedení obce
se podařilo narychlo nahradit zrušené vystoupení
jiným hercem, a to Pavlem
Zedníčkem, který vystoupí současně s moderátorem
Vojtou Polanským. Občané,
kteří si zakoupili lístky na
pana Postráneckého a mají
zájem o výměnu, si mohou
lístky vyměnit za lístky na
pana Zedníčka. Pro ostatní
jsou lístky v předprodeji na
obecním úřadě.

Zajímavost ze sportovního prostředí
Pod pojmem sport si můžeme
přestavit různorodou aktivitu.
Základní rozlišení je na sporty
kolektivní nebo individuální.
Ty kolektivní jsou spojeny s
masovostí, tedy větší členskou
základnou, a tím i popularitou.
Individuální zase mají jistotu, že jejich „rekord“ získá u
diváků většího obdivu. U kolektivního sportu je vítězství
presentováno v našich slovech
jako „naši zvítězili“ nebo „naši
jsou mistři“. U individuálního
sportu používáme „on dosáhl“
nebo „on zvítězil“. Dává se
tím najevo určitá úcta k tomu,
co se danému člověku oproti

nám ostatním podařilo.
Když jsme se v úvodu zmínili
o spojení „s něčím pohnout“,
tak nyní toto slovní spojení
použije v tom druhém slova
významu. Zdeňkovi Večeřovi
z Třemešné se podařilo v silové sportovní disciplíně zvané
powerlifting zvednout v mrtvém tahu 280 kg, a vytvořit
tak národní rekord v kategorii
mužů do 125 kg. Prostě, pěkně
s tou váhou pohnul. Moc gratulujeme!

Sportovní okénko
Po 2 letech své účasti v okresním přeboru se fotbalisté muži
TJ Sokol Třemešná v letošním
roce umístili na poslední příčce, a sestupují tak do III.třídy
okresní soutěže. I přes slibný
začátek jarní části soutěže, a
pár vítězstvích došlo ve výkonu a touze po vítězství v mužstvu ke zlomu, a nedokázalo
se již na zbytek probíhající
soutěže dostatečně soustředit
na získání důležitých bodů.
Prostě, každý soupeř začal
být vždy lepší, což se někdy
stává. Pro podzimní část nového ročníku soutěže bude
nutné přijít s něčím novým.
Muži senior (nad 40 let) bojují
ve své kategorii hlavně s ge-

neračním problémem a nedostatkem hráčů, a do zápasů tak
nastupují proti soupeři často v
menším počtu hráčů nebo bez
možnosti střídání. Přesto se
jim daří držet v silné konkurenci mužstev pozici ve středu
tabulky. V žákovské kategorii
došlo ke zlepšení herního projevu, i když také toto mužstvo
se nevyhnulo některým promarněným
zápasům.
Generační problém však
oh rož uje
také tuto
věkovou kategorii.

Úzkorozchodná dráha – zvaná osoblažka
Úzkorozchodná dráha je s naší obcí spjata
od roku 1898, a letos tak oslaví již 120 let
své existence. V průběhu té doby měli obyvatelé naší obce možnost pozorovat vzestupy i pády této železniční trati. Díky tomu,
že tato dráha zůstala v majetku státu, se její
provoz podařilo zachovat až do současné
doby. Současně napomohla k zachování
trati také aktivita společnosti zvané Slezské
zemské dráhy, která již 14 let provozuje na

úzkorozchodce turistické vlaky s atraktivním parním provozem. Železniční svršek
je jedna stránka železnice, tou druhou jsou
budovy v okolí trati. V letošním roce došlo k průlomovému zlomu ve vlastnickém
vztahu. Osoblažská úzkorozchodná dráha
o.p.s., kterou založily obce podél této železniční trati (Liptáň, Slezské Rudoltice, Bohušov, Osoblaha), odkoupily po třech letech
jednání od státu budovy železničních stanic

Liptáň, Dívčí Hrad, Horní Povelice, Amalín, Slezské Rudoltice, Koberno, Bohušov a
Osoblaha. Součástí odkupu je také nevyužité hradlo v železniční stanici Třemešná.
Záměrem je, aby se budovy opravily, a sloužily k rozvoji této železniční trati. Vždyť je
to nejvýznamnější turistická atrakce našeho
regionu. Oslavy 120 let úzkorozchodné
dráhy se uskuteční v září a doporučujeme,
nenechte si je ujít.

Připravované společenské akce v roce 2018

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
7. 7.
27. 7.
28. 7.
3. 9.
28–29. 9.

Turnaj klanů – areál TJ
Setkání s Pavlem Zedníčkem – kulturní dům
Den obce – areál TJ
Začátek školního roku
120 let úzkorozchodné dráhy Třemešná-Osoblaha
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