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Vážení spoluobčané,
Příroda nám projevem teplotně nadprůměrného začátku letošního léta dává najevo, že když se rozhodne, tak
dokáže i v našich středoevropských podmínkách nastolit tropická vedra rovníkové Afriky. Na teplotu 37°C
ve stínu nejsme u nás zvyklí. Pokud se tak příroda bude chovat i v následujících letech, můžeme možná
očekávat změnu struktury pěstované domácí zeleniny a třeba i ovoce. Co je však smutnější, tak to je otázka
středoevropského charakteru lesa. Po kůrovcové kalamitě uplynulých dvou let, a jejího ještě letošního
doznívání připravila příroda další ránu na obnovu lesa. Díky vysokým teplotám se pravděpodobně neuchytí
většina nového zalesnění s vysázenými mladými stromky listnatého charakteru. A navíc v lese pozorujeme, že
i řada statných listnáčů začíná mít nedostatek vláhy a stromy doslova chřadnou před očima. Při obnově lesa
bude potřeba velkého úsilí, a nacházení nového řešení tak, abychom budoucím generacím zanechali alespoň
trochu toho pro nás typicky známého charakteru okolního lesa.

Celorepubliková soutěž Vesnice roku 2019

Již třetím rokem za sebou se
naše obec prezentovala v soutěži s názvem Vesnice roku,
která je organizována Ministerstvem pro místní rozvoj
a Svaz měst a obcí ČR. Cílem
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy
vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova.
A i když je aktivita obcí v Moravskoslezském kraji ve vztahu
k účasti v soutěži ta nižší (nebývá zde tak velká účast obcí jako
v ostatních krajích), pořád je to
soutěž, která může naši obec
posunout kupředu. Členové

hodnotící komise a nastavená
hodnotící pravidla jsou pro
každou obec nastavena stejně.
A tak jakýkoliv nedostatek
nebo pouze předstíraná skutečnost je velmi rychle odhalen. Nic se nedá uměle nahrát,
a něco se nedá jen tak přejít. Co
nám sráží bodové hodnocení,
a je stínem prezentace naší
obce, tak to je malá podpora občanů a zastupitelů v den
prezentace naší obce. Hodinu
a den prezentace obcí určuje
hodnotící komise. Obec pak
má na vlastní prezentaci 2 hodiny čistého času. A letos nám
byl určen čas dne 3. 6. od 8.30
do 10.30. Jsme nesmírně rádi za
to, že se vždy najde několik seniorů, kteří přijdou obec podpořit. Nebudeme je jmenovat,
ale moc jim za jejich přítomnost děkujeme. Naši prezentaci
jsme letos začali v opravovaných prostorách I.parta školní
jídelny. Následovala procházka
obcí, která vedla kolem budovy
základní a mateřské školy směrem ke vlakovému nádraží. Odtud pak po naučné stezce soch
s názvem Duše stromů a Člověk a neživá příroda zpět ke

školní jídelně. My bereme sochy jako samozřejmost a již je
nevnímáme. Pro návštěvníka
je to však nevšední zážitek
a příjemná procházka. Komisi
zaujal také dosavadní investiční rozvoj obce, který měla
možnost vypozorovat a fyzicky
poznat na vlastní kůži (ucelený
školský areál se zázemím mateřské školy, galerie s informačním centrem, sběrný dvůr). Jen
s usměvem jsme reagovali na
slovní popíchnutí „Ozelenit
a upravit prostor před prodejnou se žlutou fasádou, a máte
pěkný střed obce“. Obec nemá
okamžitou informaci, jak si
v soutěži stojí. K rozdělení

stupňů vítězů dochází až po
ohodnocení poslední přihlášené obce a vzájemného porovnávání hodnotících komisařů.
Z uplynulých dvou účastí jsme
si odnášeli diplomy za dílčí
úspěchy. A letos jsme také na
stupně vítězů v hlavní soutěži
kraje nedosáhli. Uspěli jsme ale
ve vedlejší kategorii, kdy jsme
získali cenu s názvem Cena
za živý venkov. Je to prestižní
ocenění, a naše obec Třemešná
reprezentuje Moravskoslezký
kraj v celonárodní soutěži. Proti nám nyní stojí vítězové stejné
ceny z jednotlivých krajů. Držme naši obci palce.

Májové posezení s dechovou hudbou Města Albrechtic
Dlouholetá vzájemná spolupráce v organizaci vystoupení dechovky v naší obci získala letos nový pevný bod v kalendáři. Dechovka k prvním májovým dnům patří. Domluvili jsme se tedy
na jejím zapracování do kalendáře letošního roku s očekáváním,

že po akci vyhodnotíme a uvidíme. Zažili jsme pěkné setkání,
a bylo to opět do pohody. Přesně tak, jak se to na májové dny
sluší. Je to akce, které sluší zopakování příští rok.

Dětský den 2019
Do programu Dětské dne
se jako každoročně zapojily
všechny společenské a dobrovolné složky obce. Zájem
o Dětský den v naší obci nelze ze stran rodičů s dětmi
předem odhadnout, protože
dětský den se v jeden den slaví třeba ve více okolních obcích. Stejně tak nelze dopředu naplánovat počasí. Letos
však padl účastnický rekord
počtu dětí do 15 let. Každé
dítě obdrží na začátku dne

kartičku s pořadovým číslem,
a může obcházet stanoviště
s jednotlivými úkoly. Zatímco v uplynulých letech bylo
vydáno cca kolem 150–170
kartiček, poslední letos vydaná kartička měla číslo 210.
Hlavní atrakcí pro děti není
jenom volná jízda na kolotoči,
ale také jednotlivá stanoviště
s nepřeberným množstvím plněných úkolů. Prostě, kdo si
hraje, nezlobí. Vysoký počet
dětí sebou nese i vysoký počet

členů doprovodu. A tím vyšší
nároky na zázemí této akce.
Na fronty u občerstvení jsme
byli zvyklí i v minulosti. Letos
však připravené množství piva
„ zasyčelo“ příliš rychle. Stejně jako porce hranolků u myslivců. Pro děti byly důležité
kolotoče, a pro dospělé třeba
pivo. Děti byly spokojené, někteří dospělí možná v závěru
dne pocítili křivdu, že se na
ně s pivem nedostalo. Ten den
patřil svým zaměřením dětem,

a tam jsme se opět snažili nabídnout dětem to nejlepší. No
a pro dospělé, kteří si chtěli
ten den na hřišti déle posedět
u piva a občerstvení můžeme
do budoucna hledat řešení.
Jen opět připomínám, že Dětský den má patřit hlavně dětem. Hlavně děkujeme všem
členům spolků, kteří opět poskytli svůj čas na zajištění provozu a organizaci jednotlivých
stanovišť.

Okénko investic roku 2019
Dvě větší stavební zakázky letošního
roku jsou naplánovány na období červenec-září. První stavební akcí je Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbojnice Třemešná. Obsahem této stavební
zakázky jsou stavební úpravy v prostoru
umístění techniky – nová podlaha, nové
sanační omítky, nová vrata, zázemí pro
jednotku JSDH a doplnění vybavení
JSDH. Předpokládaný objem finančních
prostředků tohoto projektu je 1,8 mil.
bez DPH. Hlavním realizátorem stavebních prací je firma Taylor stavební s.r.o.,

Město Albrechtice. Obec na tento projekt
získala dotaci z Moravskoslezského kraje
z programu Podpora obnovy venkova

2019, a to ve výši 380 tis Kč.

Druhou stavební akcí je revitalizace bytového domu Třemešná
č. p. 90 – II. etapa. Tato stavební zakázka má za úkol dokončit
opravu bytového domu u továrny. Obsahem stavební zakázky je
vnější zateplení, oprava střechy a dílčí zemní páce při úpravě venkovního prostranství. Předpokládaný objem finančních prostředků tohoto projektu je 1,9 mil. bez DPH. Nejvýhodnější nabídku
podala opět firma Taylor stavební s.r.o., Město Albrechtice.

Projekt, který musela obec narychlo řešit, měla demoliční
charakter. Obec byla od roku
1990 majitelem mostu přes
železniční trať za strážním
domkem směrem na Město
Albrechtice. S ohledem na
špatný stav mostovky tohoto
mostu bylo potřeba provést
demontáž mostovky a zabezpečení pilířů. Betonové úlomky padající z římsy se čím dál
častěji objevovaly v kolejišti
trati a ohrožovaly bezpečnost
vlakové cesty. Využilo se plánované červnové výluky na
trati, a oslovený projektant
připravil všechny podklady

k administraci této stavební
činnosti. Demontáž mostovky
provedla firma Liolios Město
Albrechtice. Pro Správu železniční a dopravní cesty se
ponechání pilířů jevilo jako
zbytečné. Zanechané zabezpečené pilíře však možná do
budoucna mohou najít své jiné
uplatnění.

Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko
Velmi pěkného úspěchu dosáhlo družstvo Třemešné v soutěži Hry bez hranic, které pořádá Mikroregion Krnovsko. Letos
se uskutečnil již III. ročník, a co do počtu účastníků můžeme říci, že byl hodně kvalitní.
Pořádání se zhostila obec Úval- vaničky). Další soutěžní blok labyrintu, ve chlévech a dalších Krnovsko. Možnost své preno. Od sobotního rána se na se konal na rozhledně Han- temných zákoutích této staré zentace měli aktivní občané,
koupaliště sjížděli reprezentanti ze Kudlicha. Spočíval v jízdě zemědělské usedlosti. Byla zde spolky, podnikatelé, neziskoz Osoblahy, Krnova, Města Al- s invalidou panem Lorencem také jedna disciplína ve střelbě vé organizace všeho druhu se
brechtic, Brantic, Zátora, Býko- z filmu Na samotě u lesa, sbě- dětskými kušemi na loupeživé svou činností, sortimentem,
va-Larýšova, Krasova, Čakové, rem plných „lahváčů” do piv- rytíře. Poslední soutěžní zasta- památkami, kulturou, gastroTřemešné, polského Powiatu ní basy, během na rozhlednu, vení se odehrávalo na farské nomií. Za Třemešnou se prePrudnickego a domácího Úval- stavbou molitanové rozhledny zahradě u kostela, kde hodná zentoval spolek Rošťáci. Člena. Organizátoři si na soutěžící a shozem kostky se znakem prázdninová babička připravi- nové tohoto spolku připravili
přichystali pět soutěžních blo- svého města z rozhledny. Při la několik záludných disciplín malování na sádrové odlitky
ků. Začalo se plaveckými dis- pochodu z koupaliště ke kos- – nakrájet tři cibule do guláše, pro přítomné děti i dospělé.
ciplínami na koupališti. Plavání telu musela všechna družstva oloupat a sníst tři vejce natvrdo, Všem, kteří Třemešnou repres maskotem ve škopku. Přepra- odpovídat na vědomostní sníst orestované moučné červy zentovali děkujeme, a gratuluvu maskota přes bazén v nafu- otázky. Všechny odpovědi se a kobylky s pikantní příchutí, jeme k II. místu v této náročkovacím válci, jízda ve vodním hodnotily ziskem 0–3 body. sestavení parníku z papíru nebo né, ale velmi zábavné soutěži.
tobogánu, šlapací lodičce a běh U kostela na starém hospodář- konzumace sušenek na čas.
Věřím, že si všichni sobotní
se 30 pochytanými kačenkami ství Rychta čekalo na soutěžící Součástí dne byla také akce den 15. 6. 2019 velmi užili.
(plastové hračky pro děti do několik disciplín v zrcadlovém s názvem Den Mikroregionu

Pasování na čtenáře
Obecní knihovna byla jeden květnový
den svědkem ceremoniálu „Pasování na
čtenáře“, který žáky třetí třídy povyšuje
do stavu čtenářů. Po zvládnutí základ-

ních gramotnostních testů a zkoušek pocítili tíhu zodpovědnosti na svých ramenech všichni účastníci. A to, když byli do
stavu čtenářů pasováni pomocí pasovací-

ho meče. Od tohoto okamžiku se pro ně
kniha stala důležitým zdrojem informací
a snad i přítelem.

Informace ze Základní školy a Mateřské školy Třemešná
Základní školní docházku v naší škole
ukončilo letos 15 dětí, a do 1. třídy by
mělo od 2. září nastoupit 5 dětí. Po delším
čase pociťujeme v mateřské škole nárůst
dětí z naší obce, a tak bylo potřeba zvýšit

v naší mateřské škole umístěné v budově
základní školy kapacitu dětí na počet plného oddělení (tedy z 20 dětí na 24 dětí).
Těm, kteří naší školu vycházejí přejeme,
aby v následujících letech měli možnost

zužitkovat vědomosti získané v naší škole. Jejich rodičům trpělivost a toleranci.
A předškolákům přejeme odhodlání učit
se něco nové, a hodnou paní učitelku
třídní.

Den obce
Blíží se nám již tradiční Den
obce. Připomínáme a současně pozýváme občany k tomuto
společenskému setkání. I letos
je naplánováno na poslední
červencovou sobotu. Oproti
uplynulým létům bude mít náš
Den obce jiné zaměření. Součástí dne nebude soupeření
o putovního pašíka mezi jednotlivými spolky v obci. Pro
zájemce je připravena soutěž
ve vaření kotlíkového guláše.
Pravidla a organizace soutěže
jsou k dispozici na obecním
úřadě. Děti se mohou těšit na
malování na obličej, je plánována ukázka sokolnictví, přítomnost nafukovacího hradu

i populárního vodního fotbalu. Odpoledne zpestří vystoupení ABBA Revival a TEAM
Revival. Plánované občerstvení všeho druhu by mělo uspokojit všechny žaludky.
Občan, který preferoval páteční setkání s nějakou osobností známou z televizní obrazovky se může těšit na setkání
se Zdeňkem Junákem. Brněnským hercem, který ztvárnil jednu z výrazných postav
v populárním seriálu Četnické
humoresky. Setkání je naplánováno na 19. 7. od 19. hodin
v kulturním domě. Těšit se
můžete na vyprávění proložené zpěvem s texty populárních

písniček. Občané si mohou
zakoupit lístky v předprodeji

na Obecním úřadě Třemešná
nebo na místě v den konání.

Připravované společenské akce na rok 2019

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí mohou termíny jednotlivých akci změnit)
5. 7.
19. 7.
27. 7.
2. 9.
18. 9.

Fotbalový Turnaj klanů v minikopané – areál TJ
Setkání se Zdeňkem Junákem – kulturní dům
Den obce – areál TJ
Začátek školního roku
Operetkové představení – kulturní dům
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