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Vážení spoluobčané,
zima se nás letos držela nadmíru pevně. Je pravděpodobné, že skoková změna ze zimy na léto, známá z uplynulých let, nás letos nemusí vůbec potkat. Mohli bychom se tak těšit na jaro s mírným slunečným počasím, ale
hlavně provázané dostatečným množstvím srážek. Zimní počasí není jediné, které v současné době ovlivňuje
venkovní aktivity lidí. Veškeré lidské činnosti nám od října 2020 vytrvale ovlivňuje nevyzpytatelná epidemiologická situace s COVID-19. Vzhledem k postupným vlnám s různými mutacemi tohoto virového onemocnění
nelze vůbec odhadnout, jak se situace bude dále vyvíjet třeba následující týden. Naději na určité zlepšení dává
započatá vakcinace. V současné době je již poměrně rozsáhle proočkována nejohroženější skupina obyvatel –
občané nad 80 let. A výsledky očkování jsou velmi povzbuzující. Do prázdnin se díky upřednostnění některých
profesí (zaměstnanci škol a složky integrovaného záchranného systému) umožní vytvořit barieru proti viru
také v jiných věkových skupinách. Postupně přijdou na řadu při očkování všechny věkové kategorie. Očkování
je sice dobrovolné, ale nabízí zvýšení imunity jedince v boji proti viru Covid. Očkovaný člověk však může dále
zůstat jako přenašeč viru. Jak se tato okolnost projeví na celkové situaci, je oříškem pro epidemiology. Očkování je tedy dobrá cesta. Jen si musíme častěji připomínat, že je na delší dobu. V dnešní příliš rychlé době je
trpělivost zapomenutým pojmem.
Největší negativní dopady současné situace jsou ve školství. A to konkrétně na žácích všech věkových kategorií.
U menších dětí klade domácí virtuální výuka velké nároky na zodpovědný přístup rodičů, a k jejich běžné pracovní náplni a starostem další směnu navíc. U starších dětí a studentů upadá pocit vlastní zodpovědnosti na svou
budoucnost. Není proto divu, že často diskutovaným tématem, a také přáním řady rodičů, je návrat dětí do škol.
Snad se návratu dětí do škol dočkáme jako první pozitivní vlaštovky pro zlepšení celospolečenského dění.

Rekonstrukce vnitřních prostorů obecního úřadu
Výměna a posílení stropních trámů mezi
přízemím a prvním patrem, následně
nové podlahy, nové elektrické rozvody,
nové podhledy, nové topení v celé budově, nové sociální zařízení, nové omítky,
nové vybavení a spousta dalších. Velmi
náročnou logistickou akci představuje projekt řešící rekonstrukci vnitřních
prostorů obecního úřadu. Vzhledem
k tomu, že v budově obce jsou některé
prostory pronajaty České poště a obvodní lékařce, je nutné zkoordinovat stavební práce s ohledem na provoz obou nájemců. Obec jako zadavatel prací se snaží
zachovat provoz pobočky České pošty
v průběhu rekonstrukce co nejdéle, a to

s ohledem na posouzení náročnosti
právě prováděních stavebních zásahů.
Úplnému uzavření pobočky na určitou dobu se však nevyhneme. Pobočka
České pošty v Třemešné bude pro veřejnost uzavřena od 1. 4. do 25. 4. Funkční
bude pouze provoz poštovní schránky
u obecního úřadu. Ostatní poštovní
operace budou přesměrovány na poštu
v Městě Albrechticích. Ordinace obvodní lékařky na obecním úřadě bude uzavřena po celou dobu rekonstrukce, tedy
do 30.črevna. Je to aktuální domluva na
základě přání nastupující obvodní lékařky, která přebírá pacienty po zesnulé
paní doktorce. V současné době se do-

jednává zajištění přítomnosti alespoň
zdravotní sestry paní doktorky, která by
vykonávala základní úkony a to v prostorách dočasného umístění obecního úřadu (v budově staré školy). Paní doktorka
bude ve čtvrtek dopoledne ordinovat ve
své domovské ordinaci v Městě Albrechticích, místo v Třemešné.
Realizátorem prací související s rekonstrukcí se na základě výběrového řízení
stala se svou cenovou nabídkou firma
Jaromíra Friesová. Rekonstrukce s úpravou vnitřních prostorů je naplánována
na dobu od 1. 3 – 30. 6.
V souvislosti s prováděnou rekonstrukci
sdělujeme, že po dobu rekonstrukce obce

nebude funkční rozhlas obce, a občanům tak nebudeme moci předávat informace prostřednictvím tohoto technického zařízení.

Tovární areál – bývalý dřevosloh
V předchozích vydáních zpravodaje
jsme vás informovali o historii, aktuálním stavu i plánovaných záměrech obce
s továrním areálem bývalého dřevoslohu.
Díky podpory Moravskoslezského kraje formou dotace ve výši 630 000 Kč se
v rámci projektu „Revitalizace továrního areálu – I.etapa“ podařilo zrealizovat
nové připojení k el. rozvodné síti a nové
páteřní elektrické rozvody mezi budovami v areálu. Současně se provedla sanace
základů hlavní administrativní budovy
včetně nového zatrubnění dešťové vody.
Velkým překvapením pro nás při výkopových pracích kolem budov bylo nalezení
11-ti metrové studny v přímé blízkosti
administrativní budovy, i s neúplným mechanismem historického čerpacího zaří-

zení - vodní pumpy. A to v četně hnací
hřídele, která zřejmě v minulosti vedla
k transmisi umístěné v administrativní
budově. Byl to zajímavý objev a další z důkazů, že zakladatel areálu i další předváleční vlastnici areálu, uplatňovali a využívali ke svému prosazení se na evropských
trzích nejnovějších technických poznatků
při své výrobě, a to jako základ zvýšení
konkurenceschopnosti při svém podnikání. I když máme pocit, že Třemešná je
svou polohou na okraji republiky, pokrok
se díky předvídavým lidem zastavit nedá.
Součástí areálu je dvoupodlažní výrobní
hala. Prostory vybízejí k účelnému využití
pro menší podnikatelskou výrobu, a tím
uskutečnění zamyšleného oživení areálu. Jsme rádi, že první živnostník, a to

z Třemešné, využil možnosti nájmu těchto obecních prostorů ke svému podnikání
(konkrétně spodního patra haly), a umístil zde svou výrobu plastových nádrží
a bazénů. Přemýšlíte-li o nějakém z uvedených plastových výrobků pro vaši potřebu, můžete se zde na výrobě a dodávce
jistě domluvit.
První etapu revitalizace se podařilo
úspěšně dokončit. Je připravena II.etapa,
která je zaměřena na opravu střechy administrativní budovy. Stavební a finanční
aktivity kolem administrativní budovy
směřují v první řadě k využití budovy
pro potřeby obce, jako zázemí tzv. Služeb obce (uskladnění materiálu a drobné
techniky obce, zázemí pracovníků obce,
a specifickou občanskou vybavenost).

Třemešenský historický spolek
V měsíci lednu uspořádal Historický
spolek Třemešná na internetových stránkách Facebooku soutěž „Poznávej historii své obce“.
Slovo organizátorů: „Soutěže se zúčastnilo na 40 soutěžících, kteří měli za úkol
poznávat domy na dobových fotografiích. Součástí soutěže byli i dva kvízy

1.

se záludnými otázkami. Musíme ocenit snahu a zapálení všech soutěžících.
I v tak nelehké době, kterou teď všichni prožíváme, si udělali čas a vyrazili na
dlouhé procházky obcí, aby si osvěžili
paměť a snadněji tak odhalili dům ze
soutěžní fotografie.“
A jak to vlastně dopadlo? Nejvíce správ-

2.

Zdenek Petroš

ných odpovědí měl pan Zdenek Petroš
a získal tak první místo. O druhé místo se podělil pan Karel Chudárek s paní
Věrou Dodkovou. Na třetím místě se
umístila paní Martina Vávrová. Ti nejúspěšnější byli obdařeni cenami. které do
soutěže věnoval Historický spolek a obec
Třemešná.

2.

Karel Chudárek

3.

Věra Dodková

Martina Vávrová

A v jaké formě soutěž probíhala? Na
facebookovém profilu Třemešenského
historického spolku se náhodně zveřejňovaly fotografie se soutěžními otázka-

mi. Soutěžící odpovídali prostřednictvím svého facebookového profilu a za
správné odpovědi získávali body. Vyhrává ten, co má nejvíce správných odpově-

dí. Zde uvádíme jeden příklad.
Soutěžní foto s otázkou – „zkus uhádnout, který dům v naší obci je zachycen
na fotografii“.

Správnou odpověď naleznete na poslední straně Zpravodaje.

Objevili jsme v obci dalšího člověka s tvořivými myšlenkami
Může to znít zvláštně, ale když se nám
podaří objevit člověka, který se ve svém
volném čase věnuje osobitému umění,
máme z toho velkou radost. Traduje se,
že člověk je od přírody hravý. Věříme,

že je to v každém z nás. Ale jen několika
jedincům se podaří povolit otěže fantazii, a dát prostý pokyn svým rukám myšlenkou: „Zkuste to. Ono to nějak dopadne“. A když to dopadne dobře, je radost

se na to dívat. A to třeba, i když to zatím
může být polotovar. Dnes prezentujeme obrábění dřeva a experimentování
s pryskyřicí.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Po 10 letech se opět provádí celorepublikově Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání
lidu se provádí dle zákona č. 332/2020
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Sčítání začíná o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Fyzická osoba podléhající sčítání má zákonnou povinnost údaje poskytnout.
Koho se sčítání týká?
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v roz-

hodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo
které byl na území České republiky
udělen azyl, doplňková ochrana nebo
dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na
území České republiky v rozhodný
okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt
(i neobydlený).
Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná. Ten, kdo nepoužije online formu je povinnem vyplnit
formulář s tzv. sčítacím komisařem.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři
jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař

se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na
požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící
mimo domácnost, popřípadě vlastníku
zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu do
26. dubna 2021.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na
cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Připomínáme, že nejpozději do
11. května 2021. Nepodceňujte svou povinnou účast na sčítání lidu. V případě
potřeby o radu se obraťte na obecní úřad.

Nakládání s odpady v obci
Téma odpadů se pro mnoho obcí stává
společným tématem a hledání společných postupů pro snížení celkové nákladnosti. V rámci likvidace odpadů platí občané obce tzv. poplatek za odpad.
Tento poplatek se stanovuje schválením
obecně závazné vyhlášky před koncem
roku na rok následující, a to na základě
kalkulace nákladů ukončeného předchozího roku. Pro rok 2021 se tedy předkládaly celkové náklady za likvidaci odpadu
roku 2019. Za rok 2019 vyšly náklady na
725 Kč. Je zřejmé, že zatímco občané
platí poplatek 650 Kč, doplácela obec v
roce 2019 na každého občana 75 Kč/rok.
I když cena za likvidaci odpadu za rok
2020 byla vyšší než za rok 2019, nenašla

se mezi zastupiteli většina ke schválení
pozvolného navýšení ceny poplatku na
občana o 50 Kč/rok a tím reagovat na
danou skutečnost. Byl to chybný krok.
Od 1. 1. 2021 se zvedla cena za skládkovné na skládkách o 300 Kč/t. Současné s
tím se zvýšily i další poplatky související
s likvidací odpadů. Pro následující rok
2022 se obec nevyhne skokovému zvýšení poplatku za odpad na občana.
Upozorňujeme, že sběrný dvůr je určen na uložení odpadu z domácnosti.
Není určen na uložení z podnikatelské
činnosti. Podnikatelskou činností jsou
zateplování domů, výměny střešních
krytin, větší zednické práce prováděné
dodavatelsky. Odpady tohoto charakteru

budou při uložení na sběrném dvoře náležitě zpoplatněny, a náklady tak budou
přeneseny na dotyčného, který odpad na
sběrný dvůr ukládá. Zamýšlíte-li provádět rozsáhlejší stavební zásah na své
domácnosti, je finančně a časově výhodnější zajistit zapůjčení kontejnery s odvozem odpadu. Kontakty a možnosti vám
na obecním rádi poskytneme.
Občané obce mají možnost si na sběrném dvoře vyzvednout zdarma sestavu
barevných tašek na tříděný odpad. Současně mají možnost si zde vyzvednout
nálevku na olej s funkcí adaptačního víčka na PET láhev, kterou po naplnění olejem můžete vložit do speciální popelnice
umístěné u vstupu do sběrného dvoru.

Sportovní okénko
Sport může jedinec momentálně provozovat pouze individuálně, a to ve
formě běhu, chůzi nebo třeba jízdě na
kole. Organizovaný sport funguje pouze
na té nejvyšší profesionální úrovni. Na
podzim se nepodařilo dokončit podzim-

ní části řady soutěží. Předpokládalo se,
že se vše dožene na jaře. Nyní je velkým
přáním, aby se na jaře dohrála alespoň
odložená a nesehraná utkání z podzimní části. O tom, kdo bude postupovat,
a kdo sestupovat, tak může rozhodnout

Oprava tiskařské chyby ze Zpravodaje
čísla 40 při uvedení jména
V roce 2020 jsme přivítali na svět dívku se správným jménem Lilly
Kubala maminky Veroniky Kubala a tatínka Denis Kubala. Přejeme pevné zdraví!

třeba výsledek několika zápasů září roku
2020 bez ohledu na to, jak by se družstvu dařilo v letošní jarní části. I to je
neobvyklá situace provázející sportovní
dění letošního roku.

Správná odpověď na kvíz
Jedná se o dům č.p. 50 – bývalá veterina. Před válkou vlastnil
dům Alois Weidler jako hostinec, později Josef a Julie Schwarzer
provozovaný také jako hostinec.
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