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Vážení spoluobčané,
doposud se v našem zpravodaji neobjevil článek, který by se obsahem zmínil o jedné skupině
obyvatel, která je téměř v každé obci, a tzv, chalupářů. Rád bych jim nyní věnoval pár řádků.
V minulosti žili chalupáři přes týden ve městech a na víkend přijížděli do naší obce. Mnozí
z nich byli zaměstnáni ve velkých podnicích a jejich kontakty přesahovaly tehdejší možnosti
naší obce. Málokdo ví, že chalupáři se v naší obci aktivně podíleli na možnosti výstavby nové
budovy základní školy. Nebo že TJ Sokol Třemešná mohl díky chalupářům získat jeden typ
z provozovaných autobusů. Tito chalupáři byli ochotni obci pomoci, což v době socialismu bylo
pro posun dění kupředu zcela nezbytné. To vše jenom proto, že v naší obci koupili nemovitost,
kterou využívali k svému trávení volného času. Dnes jsou tito původní chalupáři často stálými
obyvateli naší obce. Chalupaření je českým fenoménem, a bude jistě pokračovat i nadále. A to
ať již předáváním chaty z generace na generaci nebo příchodem nové generace „chalupářů“.
Bude velmi potěšující a pouze ku prospěchu obce, pokud se do dění v obci budou chalupáři i nadále zapojovat
hlavně v pozitivním stylu. Proč je chalupářům věnován zrovna úvod zpravodaje? Měl jsem totiž možnost seznámit se s dokumentem, který ve svém textu jako poslední slovo obsahoval uvedené označení chalupáři. Celý text
jsem si přečetl raději 2×, neboť s obdobným vyzněním obsahu se málokdy setkáte.
Chtěl bych těm chalupářům, kteří jsou pro mne skryti za posledním slovem v uvedeném obdrženém dokumentu
s pozitivním obsahem upřímně poděkovat. Radost může člověk zažívat nejen na Vánoce.

Objevujeme historii obce
Historie v jakékoliv podobě má své kouzlo a při zájmu o bližší poznání jí propadne řada jedinců. Ti důslednější se mohou
dopídit řady zajímavých zjištění. A v době
nemocných s Covid a nucených karantén
to může být jedna z možností volnočasových aktivit. O tom, že v obci vznikl
Třemešenský historický spolek jsme vás
informovali v čísle 37. Na některé z jejich
zajímavých zjištění spojených s historií
naší obce si ještě musíme počkat. Ale
o jednom takovém výsledku svého pátrání v historii naší obce se s námi poděli-

la Pavlína Škrabalová (roz. Němčíková)
Předmětem jejího zájmu byla historie kříže v blízkosti autobusové zastávky u kulturního domu. Získali jsme její souhlas
s publikováním jejího zjištění, a tak uvádíme, že kamenný kříž byl postaven roku
1901. Na svém podstavci nese název „Gewindmet von Alois und Marie Bradel“
což může být přeloženo jako Věnováno
Aloisem a Marii Brádelovými. Tito manželé provozovali v domě č. p. 14 (dnešní
kulturní dům) hostinskou činnost. Budova č. p. 14 byla v době největšího předvá-

lečného rozvoje důležitou stavbou v obci,
neboť kromě ubytovací a hostinské činnosti zde bylo možnost objednat si služby i pohřební. Budova č. p. 14 byla také
klíčovou zastávkou koňských dostavníků
a formanů. Kdo má zájem o detailnější
informace k domu č. p. 14 – např. o některých z majitelů, může navštívit web
stránky www.vlastnirodokmen.webnode.
cz a její záložku Ztracená Třemešná. Na
uvedených web stránkách je možno získat
také jiné praktické informace. Třeba pro
budoucí osobní využití.

Tovární areál bývalého dřevoslohu
Obec postupně realizuje úpravu továrního areálu bývalého dřevoslohu s cílem
opětovného oživení tohoto prostoru. Ke
svému původnímu ucelenému využití se
areál pravděpodobně již nevrátí, ale možnost navrátit život některým budovám
a prostorům v areálu pořád existuje. Také
u tohoto areálu se nabízí velmi napínavé
pátraní v historii ve spojitosti s osudem
několika generací obyvatel obce Třemešná. Detailní historie se však nyní zatím
příliš nedotkneme. Budeme vás informovat o současnosti. Když obec v roce 2017
odkoupila areál od jejího majitele, tak

v nejhorším stavebně-technickém stavu
byla převzata budova vedená pod číslem
popisným 46. V době největší prosperity
továrny (TOVÁRNA NA PŘÍZI A PLETENÉ ZBOŽÍ-JOSEF SCHMIDT) byla
stavba č. p.46 užívána jako rodinný dům
majitelů . Při svém posledním využití
v 70-tých letech sloužila pro gastronomické zajištění potřeb zaměstnanců továrny,
tedy kuchyně. I přes značné úsilí obce při
hledání využití této zničené budovy do
budoucna se nenašlo žádné ekonomicky
přijatelné využití, a tak nakonec s ohledem na postupně se uvolňující plechy ze

střechy, které při silných větrech mohly
ohrozit kolem jdoucí, bylo přistoupeno
k demolici. Pravděpodobně žádný obyvatel obce nepředpokládal, že se celý
prostor areálu pohledově otevře a do
budoucna nabídne při správném plánování obci prospěšnou možnost využití.
V souvislosti s areálem uvádíme, že areál není bez svolení obce volně přístupný,
a tak jakékoliv návštěvy prostoru areálu
ze zvědavosti může návštěvníkovi přivodit následnou návštěvu policie s otázkou
objasnění nedovoleného vstupu.

Hoří, hoří, hoří
Dne 11. 9. 2020 došlo v obci k největšímu požáru chalupy za posledních 30 let.
Řáděním ohně byla postižena budova
č. p. 69. Příčina požáru je předmětem šetření. O dalším osudu stavení rozhodnou
její majitelé. Budova byla sice delší dobu
prázdná, ale patřila mezi poslední stavby
z původní zástavby obce, na kterých se
neprojevily žádné vlivy uplynulých stavebních trendů. Spíše než zájmem místních byla vyhledávaným objektem zájmu
fotografů zachycujících historický ráz
obcí.

Velká voda
Ve dnech 13. -14. října napršelo v naší
oblasti větší množství srážek. Naposledy
jsme obdobnou míru srážek pocítili v červenci roku 1997, po kterých následovaly
na Moravě povodně. Letošní úhrn srážek nedosáhl úrovně roku 1997 (chybělo
přibližně o 1,5 dne souvislých srážek),

přesto se hladina potoka zvýšila znatelně, a dosáhla na našem toku II. povodňového stupně. Nejohroženější části obce
je spodní část Třemešné a nemovitosti
kolem potoka Mušlov v části Damašek.
K opuštění vody z koryta a případnému
ohrožení majetku letos naštěstí nedošlo.

Rezerva kapacity koryta ještě byla. Měli
bychom mít vždy na paměti, že voda
a oheň jsou přírodními živly, které mohou
v malém množství člověku sloužit, a při
větším množství škodit.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka motorkářů se v letošním roce odehrála podle jiného scénáře,
než jsme doposud měli možnost zažívat.
Na každoročně nejvíce očekávanou část
mikulášské nadílky motorkářů se ovšem
platná hygienická opatření nevztahovala, tak bylo jenom ku prospěchu tradice,
že Mikuláš se svou družinou mohl do
naší obce opět po roce zavítat. Balíčky
sice rozdávat nemohl, ale nic nebránilo
tomu, aby se s kompletní družinou na
některých místech v obci nezastavil a neumožnil andělům protáhnout si svá křídla. Ba co více. Možná si Mikuláš, čerti a andělé „spanilou“ jízdu vychutnali
z uplynulých ročníků nejvíce. Nejdéle,
to jistě. Pocity z letošní jízdy nechme

na vyhodnocení samotného Mikuláše,
čertů a andělů. My ostatní děkujeme, že

jsme mohli být diváky motorkářské jízdy
i v letošním roce.

Volnočasová lidová tvořivost

Oprava zpevněné plochy u kaštanů

V uplynulých dvou letech obec ve spolupráci se zručnými obyvateli z obce pořádala setkání, při kterých se prezentovalo umění
a tvořivost našich občanů. V obci máme šikovné malíře obrazů
samouky, řadu lidí se schopností vytvářet rukodělná díla s využitím běžných věcí, a také lidí inspirujících se novými rukodělnými technologiemi. Prostě, nikdy by jste do souseda neřekli,
že si doma maluje nebo si hraje s korálky a podobně. A přitom
jej každodenně můžete potkávat a hledat téma, které by pro vás
v konverzaci nebylo pouze formální. Objevili jsme dalšího do
této specifické skupiny obyvatel naší obce. Je to člověk, který si
hraje se slovy a skládá je do textů formou veršů. Abychom vám
jeho tvorbu mohli představit, požádali jsme jej, zda-li by nesložil
verše na některé dřevěné sochy v obci, které jsou častým zájmem
turistů obce. Vybrali jsme sochu Poutník a Duše strom. Jaké bylo
naše překvapení, když následující den po zadání jsme verše obdrželi. Uvádíme zde třeba báseň k soše Poutník. Autorem je Josef
Theimer.

Na začátku prosince byla provedena oprava povrchu zpevněné
plochy v centru obce u kaštanů. Původní nesourodý povrh byl
již za svou životnosti. Nejdříve bylo potřeba původní povrch
mechanicky srovnat, a následně tzv. podbalit. Poté byla na povrch nanesena vrchní asfaltová vrstva.

Na kopečku
kostelíček
do kopečka kaplička
šel si tudy
šel poutníček
skrze život cestička
Nepřemýšlel kudy nožka
v ruce křížek
jen tak šel
skrze očka svoje vlastní
toužil složit tolik básní
že by na vrch nedošel
A tak sobě říkal tiše
k nebi
k Bohu
výše
výše
...
a v každou tu malou chvíli
krátil sobě kratochvíli
v hovoru se všemi kolem
ať šli rychle nebo s Bohem....
Sbohem
S Bohem
on byl BOHÉM

Vánoční strom obce
Na první adventní neděli, která letos připadla na 29. listopadu, se
v obci rozsvítil vánoční strom obce. Ten letos obci ze své zahrady daroval pan Jindřich Klimíček. Obecní úřad mu prostřednictvím zpravodaje děkuje.

•
•

•

Oznámení Obecního úřadu Třemešná

Svoz PET láhví (pytlový svoz) se uskuteční mimořádně ve středu 30. 12., a potom v lednu poslední pátek
v měsíci 29. 1.
Fyzický odečet vodoměrů se v prosinci nebude provádět, a fakturovat se bude zálohově dle průměrné
čtvrtletní spotřeby. Pokud někdo chce mít provedenou
fakturaci dle skutečné spotřeby, může stav vodoměru
nahlásit na obecním úřadě písemně na e-mail: podatelna@tremesna.cz s uvedením čísla popisného, jména
nahlašujícího stav vodoměru popř. písemně do 5. 1.
2021.
Poplatek za odpady pro rok 2021 je stanoven na
650 Kč/osobu.

V roce 2020 jsme se rozloučili
Marie Fojtková
Božena Laštovková
Božena Pavlitová
Jan Buček
Vlastimil Podušel
Vladimír Grohman
Bohumila Nohejlová
Tomáš Laštovka
Ludmila Nováková
Neděžda Rybická
Karel Nevrlý
Pavol Rell

71 let
62 let
72 let
77 let
44 let
64 let
78 let
36 let
96 let
58 let
69 let
79 let

V roce 2020 jsme přivítali na svět
Jan Baron
Aron Gülmez
Damián Hanulík
Lilly Kukala
Adam Lerch
Markéta Židová

Obecní úřad přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do roku 2021
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