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Vážení spoluobčané,
Zřejmě všichni pozorujeme, že nástup letošní zimy je velmi pozvolný a prvního sněhu v naší nadmořské výšce se tak pravděpodobně dočkáme až v lednu. Je do následkem současné dekády oteplování naší planety Země. Vzdušné proudění se vlivem zvyšující se průběrné teploty na Zemi výrazně
mění a studený vítr se většinou na naše území dostává od Anglie. Sněžení tak častěji zasáhne
západní část naší republiky. V konfrontaci s mapou nás západní větry staví s ohledem na pohoří
Jesenky do srážkového stínu. Pokud ovšem dojde ke změně proudění a studená fronta začne
opět přicházet z východu jak tomu bylo v minulosti, sněhová nadílka nás jistě nemine. V televizi můžeme sledovat, že sněhová nadílka našich jižních a západních sousedů je někdy na
intenzitu srážek bohatší než ta naše. Neklesejme při pohledu z okna a blížícími se Vánocemi
na mysli. Vše na Zemi je v cyklech, a tak i my se časem dočkáme návratu zim z Ladových
obrazů a nekonečného odhazování sněhu.

Společenské dění
II. ročník výstavy rukodělných prací občanů obce Třemešná
Po loňském příznivém ohlasu na prezentaci
rukodělných výrobků občanů obce jsme se
rozhodli uspořádat II. ročník. Celkový počet
vystavovatelů se nám zvýšil, a šikovné ruce
ukázaly, že řada lidí v obci to tvůrčí nadání

skutečně má. Své dovednosti prezentovali
paní Jana Garbová, pan Rudolf Polok, paní
Věra Mertová, paní Silva Coufalíková, paní
Pavla Volná, paní Hana Kociánová, pan
Emilie Kramolišová, paní Jana Čuboková,

paní Nikola Podešvová. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se na výstavu přišli podívat. A děkujeme především vystavovatelům,
že nám své výrobky s odvahou a hrdostí prezentují. Je to správná reklama naší obce.

Svatohubertská mše
Sv. Hubert, jako patron myslivců bdí
bedlivě v našem kostele Sv. Šebestiána
nad konáním pravidelné listopadové mše

věnované tématu myslivosti. Slavnostní proslovy členů mysliveckého spolku
doplněné o zvuky lesních roků a slovem

pana faráře vytváří smysluplnou atmosféru podstaty Svatohubertské mše.

Soutěž v dlabání dýní
Spolku Rošťáci se podařilo do společné činnosti zapojit rodiče s dětmi, a to uspořádáním soutěže v dlabání dýní. Výtvory byly
rozmanité, soutěživost velká. Vítězové se podělili o ceny, a každé dítě obdrželo za snahu sladkou odměnu.

Rozsvícení vánočního stromu obce a vánoční jarmark ZŠ a MŠ Třemešná
Rozsvícení vánočního stromu obce předchází řada
náročných fází, které je potřeba správně připravit
a zorganizovat. Je nutno zkoordinovat aktivitu
obce a jejich zaměstnanců, pomoc místního zemědělského družstva firmy Victorie a zajistit firmu disponující plošinou s odborností elektrikářů.
A jednoduchý není ani úplný začátek. Na výzvu
obce směřující k obyvatelům naší obce – darovat ze
své zahrady přerostlý jehličnatý strom pro možnost
jeho uplatnění jako vánočního stromu obce reagovali letos dva majitelé místních nemovitostí. Obec
však mohla zvolit pouze jeden strom. Kritérium,
které rozhodlo o volbě stromu byl obvod kmene
u kořene při výšce stromu cca 8 m. Do připravené
kotvící jámy je totiž možno vložit kmen o obvodu max 90 cm. Nejtěžším okamžikem při mani-

pulaci stromu z místa jeho růstu na místo pozice
vánočního stromu obce je okamžik jeho kácení.
Pokud by strom dopadl na zem prudce, hrozí riziko polámání větví. Vše se díky zručnosti podařilo
a rozsvícení vánočního stromu obce se uskutečnilo
v pátek 6.prosince. Svítící vánoční strom pak byl
svědkem vánočního jarmarku ZŠ a MŠ Třemešná,
při kterém děti nabízejí za asistence pedagogů své
rukodělné výrobky s vánoční tématikou. Nejeden
rodič a návštěvník si z tohoto jarmarku odnáší výrobek, který obohatí vánoční stůl nebo domácnost.
Velká návštěvnost se projevila také u stánků se
zabíjačkovými výrobky a všelijakého občerstvení.
Věříme, že i přes večerní zesílený vítr, který nám
začal pomalu bourat stánky zavládla při konečném
zhodnocení u návštěvníků spokojenost.

Mikulášská nadílka motorkářů
Jedna z populárních a oblíbených společenských akci v obci, které již dávno svou
zvučností přesáhla hranice naší obce,
láká každoročně k večernímu setkání začátkem prosince spoustu návštěvníků. Je
jenom štěstí, že dárky náleží těm nejmen-

ším, jinak by se Mikuláš při rozdávání
balíčků nezastavil. Bylo by sice zajímavé,
jak by dospělí reagovali na Mikulášovu
výzvu „ Zazpíváš ? Nebo zarecituješ?“.
Ale dovedeme si představit, že by čertům
přidělal hodně práce. Je fajn, že Mikuláše

můžeme v podání příznivců dvoukolových vozidel v naší obci oslavovat nezaměnitelným způsobem a velmi pěkným
divadelním představením se světelným
efektem.

Česko zpívá koledy
Kaplička v Nových Rudíkovech poskytuje
výborné zázemí pro pořádání významné
předvánoční akce s názvem Česko zpívá
koledy. Jde o celonárodní společenskou
událost, do které se rok od roku přihlašuje

čím dál více obcí. Jsme rádi, že letos byla
kaplička v Nových Rudíkovech svědkem
již 3. ročníku zpívání koled v naší obci.
V hlavách organizátorů pomalu začíná růst
myšlenka na zpestření tohoto hromadné-

ho zpívání, neboť odzpívání povinných
předem stanovených 6 koled nezabere
příliš mnoho času. A jestliže jsou zpěváci zkušenější, 6 koled jim postačuje jen na
rozzpívání. Budeme se těšit na příště.

Investice
Obec dokončila projekt Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbojnice spolufinancovaný s podporou Moravskoslezkého kraje. Oprava vnitřních prostorů si doposud
vyžádala částku 1,7 mil. Kč, z něhož dotace činila 380 tis. Kč. Při realizaci se dodatečně
nad rámec projektu provedla oprava prostoru před hasičskou zbojnicí a provedlo se
zatrubnění příkopy podél břehu silnice I/57 v těsné blízkosti hasičské zbojnice.

Revitalizace bytového fondu
Letošním rokem dojde k rozšíření bytového fondu obce. Jak jsme vás průběžně
informovali, poslední fází při opravě bytového domu č.p. 90 bylo zateplení obálky budovy a oprava střechy. Projekt měl
název „Revitalizace bytového domu č.p.

90 – II, etapa“, a náklady opravy schránky
budovy dosáhly hodnotu 2,780 mil. Kč.
Také na tento projekt se podařilo získat
dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci
programu „Podpora znevýhodněných oblastí kraje“ a to v částce 1,7 mil. Kč.

Zbývá dokončit úpravu schodiště v budově (byla určena jako finální s ohledem
na prováděnou opravu střechy), a bytový
dům získá následně své nájemníky.

Osvětlení hřbitova
V zimních měsících, kdy je pohyb návštěvníků vzhledem k listopadové Památce zesnulých a prosincovým Vánocím
na hřbitově největší bylo handicapem našeho hřbitova chybějící osvětlení. Tento

problém byl díky novým a dostupnějším
technologiím na našem hřbitově vyřešen.
Areál hřbitova byl doplněn o 6 ks solárních svítidel, které potřebné osvětlení zajistí. Tato moderní svítidla mají zabudo-

vané senzorové řízení regující na pohyb
v blízkosti světel a zvýší svou intenzitu
svícení při zaznamenaném pohybu ze 30
% na 100 %.

Kolik budeme v obci platit za poplatky v roce 2020?
Cena za likvidaci odpadu se neustále zvyšuje. Pro letošní rok došlo po několikaleté
stagnaci ke zvýšení poplatku z 500 Kč
na cenu 650 Kč. Byl to nezbytný a nutný
krok, který měl snížit míru spolufinancování obce na likvidaci odpadu. Hodnota
500 Kč byla dlouhodobě poddimenzována. Ani poplatek 650 Kč však finanční
zátěž obce nesnížil. V letošním roce se
s celkovými náklady na likvidaci odpadu
dostáváme na hodnotu 800 000 Kč. Když

si vezmeme, že poplatníků je 1000, tak
snadnými počty přijdeme na hodnotu,
kterou jsme v letošním roce měli každý
zaplatit. V praxi to znamená, že 150 Kč/
rok doplácí obec na každého poplatníka za odpad. Nemalou měrou se na celkovém zvýšení nákladů projevil provoz
sběrného dvoru. Je to dobrá služba občanům, ale ukázal nám také, že se budeme
muset připravit na to, že za určité druhy
odpadu si každý z nás musí individuálně

Připomínáme povinnost poplatku za psa. První
pes má výši poplatku 120 Kč/rok, každý další pes
v domácnosti výši poplatku 200 Kč/rok. V roce
2019 proběhne kontrola evidence psů v domácnosti,
a kontrola uhrazených plateb s ohledem na počet
psů v domácnosti.

Připravované společenské akce
na rok 2020

(zveřejněno bez záruky – organizátoři jednotlivých akcí
mohou termíny jednotlivých akci změnit)
Ples fotbalistů
(pořádá TJ Slezské Pavlovice)
25. 1. Vítání občánků narozených v roce
2019
(pořádá obecní úřad Třemešná)
15. 2. Myslivecký ples
(pořádá Myslivecké sdružení Třemešná o.s.)
29. 2. Ples ZUŠ
(pořádá Základní umělecká škola Město Albrechtice)
březen. Josefovská zábava motorkářů
(pořádá motoklub Třemešná)
17. 1.

připlatit. Evidence odpadu z letošního
roku zaznamenávaná na sběrném dvoře
ukáže na první jednotlivce s nadměrnou
tvorbou odpadu.
Pro podporu smyslu principu třízení
odpadu obdrží každý poplatník zdarma
tašky na třízený odpad. Tento projekt je
spolufinancován EKOKOMEM a Moravskoslezkým krajem. Tašky si mohou
občané převzít na Obecním úřadě, nebo
na sběrném dvoře.

V roce 2019
jsme se rozloučili

Šperl Pavel
72 let
Jašová Margarita
88 let
Dybalíková Marta 66 let
Novotný Jaroslav
62 let
Wilczek Miroslav
64 let
Tondra Jan
76 let
Kratinohová Marie 82 let
Beńová Jaroslava
72 let
Gajdoš Milan
61 let
Liberdová Marie
78 let

V roce 2019
jsme přivítali na svět
Vojtek Neo
Benešová Jůlie
Dubenová Nela Eliška
Zahradník Tobiáš

Obecní úřad přeje všem občanům
klidné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do roku 2020
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