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Vážení spoluobčané,
pro úvodník tohoto vydání zpravodaje jsem měl původně připraven jiný obsah. Událost čtvrtečního večera dne
24. 6. 2021, která postihla 7 obcí od Břeclavi po Hodonín však byla pro Českou republiku velmi neobvyklá. O významu svědčí i to, že všechna česká i zahraniční média jí věnovala ve svém zpravodajství několik hodin denně.
Živelný jev zvaný tornádo se u nás v minulosti občas vyskytl. Na pěti stupňové stupnici, podle které se síla tornáda
posuzuje, byla tornáda na našem území nanejvýš ve stupni II. Červnové tornádo na jižní Moravě však patřilo svou
sílou do stupnice IV až V, tedy té největší síly. Tak silná tornáda jsou pro nás známá spíše z amerického kontinentu.
Avšak snímek z Ameriky, na kterém jsou dřevostavby rozmetány na třísky, nás nechával většinou netečnými. Ale
poničené zděné stavby a obytné domy na našem území silnou větrnou smrští nás netečnými nemůžou nechat. Je
to příliš blízko našich domovů ať již geograficky, tak pro některé z rodin také blízko rodinným poutům. Můžeme
všechny ty doposud nové skutečnosti charakterizovat z několika úhlů pohledu a snažit se je vstřebávat.
Pohled první – již více než rok bojujeme s pandemií COVID, která v celé
Evropě utlumila běžný společenský život, dotkla se každého z nás a přinesla
veliké ekonomické ztráty se závazkem
nesplatitelného dluhu do budoucna.
Nyní, když se jedinou účinnou prevencí stalo očkování a život se začal pomalu vracet k „normálu“ používali někteří
optimisté slova typu „tak teď už nás
nic horšího asi nečeká“
Pohled druhý – sílu přírodních živlů
jsme v minulosti znali pouze ve spojení s vodou. Vítr, to je pro nás něco
zcela nového. Povodně nás přinutily
zpracovat povodňové plány a krizové
plány. Vítr – s tím zatím nikdo nepočítal. Na jaký další přírodní živel se
budeme muset ještě připravit?

Pohled třetí – lidská sounáležitost.
Pořád se jako společenství lidí dokážeme zmobilizovat k pomoci druhým,
i když ne každý z nás je po „Covidové
izolaci“ finančně stabilizován.
Pohled čtvrtý – přetlak negativních
zpráv z postižených oblastí, často zcela
zastiňuje zprávy pozitivní ze stejného
místa.
Pohled pátý – koordinace pomoc stát
versus fyzická osoba. Každý z nás má
v sobě zakódovanou „pomoc bližnímu
svému“. Jenomže, když některé z nás
napadne vyrazit na postižené místo
s myšlenkou osobní fyzické pomoci na
místě, může se stát, že toto rozhodnutí
napadne 3 000 lidí najednou, a to pak
na místě přináší logistické problémy
(nároky na toalety, potraviny, ubytová-

ní, odpady, zdravotní zabezpečení,…).
Takže, zřejmě by bylo ku prospěchu,
pokud by se některá pasáž krizového
plánu věnovala také správnému načasování jednotlivých stupňů pomoci
v časové návaznosti tak, aby každá pomoc byla účelná, smysluplná a oceněná. Ta nenahraditelná je pomoc finanční. A ta je snadno realizovatelná pro
každého z nás nejlépe prostřednictvím
ověřených charitativních organizací
a neziskových sdružení.
Příroda bude i do budoucna ukazovat svou sílu. Dokážeme-li si
uchovat pocit spoluodpovědnosti
a budeme respektovat potřebu solidarity s těmi, kteří to potřebují,
pak nás jakákoliv pohroma možná
může posunovat k lepší společnosti.

Rekonstrukce vnitřních prostorů obecního úřadu
Jedna z finančně náročných investic letošního roku je po stránce stavební zdárně ukončena. Staronové prostory dostaly
„nový kabát“, a pro občana při návštěvě
prostorů obecního úřadu bude jejich přetvořená forma jistě velkým překvapením.
Rozepisovat se zde s jejich přesným popisem nemá opodstatnění, a tak Vás rádi
po úplném dokončení úprav na úřadě
přivítáme. Ano, ještě není vše u konce.

Jako u každé jiné stavby je potřeba prostory vybavit nábytkem, zjemnit holé stěny vhodným obrázkem nejlépe spojeným
s obcí Třemešná, a prostory tzv. zabydlet.
Tedy, dát možnost zaměstnancům obecního úřadu nastěhovat do prázdných polic ty nezbytné šanony s výkazy, formuláři
a účetními doklady. Prostě, vytvořit úřad.
Celková výše rekonstrukce včetně nového
vybavení nábytkem a technikou dosáhne

celkové výše cca 5,5 mil. Kč. Podali jsme
žádost o dotaci v rámci Podpory obnovy venkova pro obce do 3 000 obyvatel
v dotačním titulu Podpora obnovy venkova u Ministerstva pro místní rozvoj, ale
naše žádost skončila po hodnocení mezi
náhradními projekty. Investice tak byla
provedena z vlastních zdrojů obce.

Víceúčelový sportovní areál
Moderní venkovní sportovní areál s atletickými prvky. Projekt, který koncepcí
„dotváří“ nabídkovou škálu sportování
v naší obci byl zrealizován s názvem Víceúčelové hřiště ZŠ Třemešná. Doskočiště
pro skok daleký, běžecký dvoudráhový

ovál s tartanovým povrchem s vyznačenou distancí 200 m a běžeckou rovinkou
pro sprint na 50 m a 60 m. Uprostřed areálu zasazená víceúčelová plocha o rozměru 22×44 m s koši pro basketbal, hřištěm
pro tenis, nohejbal, volejbal či malou ko-

panou. Bez spoluúčasti dotace z Ministerstva pro místní rozvoj by tento náročný
projekt nebylo možno uskutečnit. Celková investice činí 5,3 mil. Kč, a poskytnutá
dotace je ve výši 3,4 mil. Kč.

Loučení MŠ Třemešná s předškoláky a zábavné ukončení školního roku
v mateřských školách
Po roční odmlce uspořádala mateřská škola Třemešná ve spolupráci s obcí slavnostní rozloučení se svými předškoláky. Každý
z předškoláků si zaslouží v tomto směru pozornost, neboť jsou příslibem pro „pozici“ prvňáka na naší základní škole. Kolik dětí
z okolních obcí je doplní při nástupu do školy pro první třídu se dozvíme v září. Předškoláci z naší školy jsou Sára Grufíková,
Vanessa Jarošová, Rozárie Marešová.

Mateřska škola Třemešná a Mateřská škola
Liptaň se rozhodly ukončit uplynulý školní
rok společně formou zábavného odpole-

dne pro děti. Děti s rodiči měli možnost
strávit prodloužené odpoledne v areálu
školy v zahradě mateřské školy, kde kromě

skákacího hradu bylo k doplnění energie
při dovádění připraveno pro přítomné děti
i dospělé občerstvení všech chutí a forem.

Ukončení povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021
Základní škola Třemešná se v letošním školním roce rozloučila celkem se
13 žáky. Dvanáct školáků ukončilo školní docházku z 9. třídy, a jeden ze třídy
osmé. Se základní školou se rozloučila
generace, která musela absolvovat poslední ročník „základky“ z velké části
formou distanční výuky. Tedy, bez fyzické přítomnosti v budově školy, ale ze

svého domova s očima dopoledne přilepenýma na displeji počítačové techniky
a zapnutém mikrofónu. Můžeme těmto žákům pouze popřát, aby je nároky
a požadavky výuky na střední škole nezaskočily. Lehké to mít nebudou a budou
muset prokázat znalosti a svou adaptaci
mnohem více, než předchozí ročníky.
Absolventi základní školy Třemešná ukon-

čeného školního roku 2020/2021 jsou Samuel Dvořák, Radim Gajdoš, Dominik
Chrenšť, Rostislav Kocián, Kristýna Marková, Alexandra Pokorná, Eliška Průšová,
Adam Sčensný, Jaroslav Škowroň, Adam
Śrubař, Josef Karel Varecha, Veronika Volková, Jaromír Klega

Pomalu se „rozvolňují“ protiepidemiologická opatření COVID
Tak jako loňský rok, tak také letos, byla
první společenská akce po Covidovém
rozvolnění věnována dětem. A to procházce v přírodě známé pod názvem
Pohádkový les. A jak to dopadlo?
Slova organizátorů: „Start letošního Pohádkového lesa se konal dne 4. června
na louce vedle hřbitova. Opět se jednalo
o příjemnou procházku opravdovým lesem. Jelikož trasa vedla do kopce lesem
mezi stromy, tak jsme vymysleli také zkrácenou trasu pro účastníky s kočárky. Našli
se ovšem jedinci, kteří trasu s kočárkem
prošli celou, což je opravdu obdivuhodné.
Na trase byla rozmístěna stanoviště, u níž

stály pohádkové bytosti. U stanoviště děti
plnily různé úkoly rozvíjející pohybové
dovednosti či vědomosti formou hádanek.
Do Pohádkového lesa zavítala letos například Červená Karkulka, u které děti hádaly
co nesla babičce v košíčku. Kromě tradičních pohádkových postav, jsme byli poctění také návštěvou postav novodobých
pohádek v zastoupení Berušky a Černého
kocoura. Úspěch měla také Cruella s dalmatinem na svém stanovišti přímo v lese,
kde děti hledaly ukryté plyšové pejsky. Po
úspěšném splnění úkolů děti obdržely razítko do kartičky, kterou si od startu nesly
s sebou. Za vyplněnou kartičku děti do-

staly v cíli diplom a balíček. Čímž se dostáváme k poděkování sponzorům, díky
kterým jsme mohli balíčky naplnit. Děkujeme obci Třemešné, Miladě Svobodové,
Martinu Jarošovi, firmě Malířky Jaromíry
Friesové, firmě Plastokvalit Lukáše Pašase,
Palírně U Javoru a spolku Rošťáci. Děkuji
také všem organizátorům a dobrovolníkům, díky kterým se celá akce uskutečnila.
Pohádkovým lesem 2021 prošlo 85 dětí
a s nimi i nespočet dospělých. V cíli jsme
se dětí ptali, který úkol byl pro ně nejtěžší.
Odpovídaly nám, že vše bylo jednoduché.
Do příštího roku se tedy polepšíme a úkoly
vymyslíme záludnější.“ Katka Šamajová

Oprava přípojek k vodovodnímu řádu obce
Po čase se opět „ozývá“ nejčastější příčina úniku na našem vodovodním řádu,
a to je končící životnost materiálu některých vodovodních přípojek. Plastové
materiály, které se používaly v 90-tých
letech nám přichystávají nejednu horkou
chvíli s identifikací místa poruchy. Lze
předvídat, že tento souboj s materiály
bude pokračovat. Proto jsme jako další
z monitorovacích míst na vašem vodovod-

ním řádu vybudovali vodoměrnou šachtu
na vodovodní větvi měřící spotřebu vody
v části vodovodního řádu od domu manželů Brišákových po dům manželů Wernerů (tzv. malá ulička podél potoka ).
Měření nám prozatím ukázalo, že denní
spotřeba v této části řádu činí cca 7,5 m 3
pitné vody, což představuje pozitivní informaci. Identifikace některých úniků je
často problematická. Ukazatelem může

být vyvěrání vody na povrch (to v těch
lepších případech), ale častěji se voda
v podloží ztrácí. Doprovodným jevem
vzniklé netěsnosti na řádu (a tím vzniklé
poruchy) bývá zakalení vody, nebo snížení tlaku vody v domácnosti. V případě, že
vaši domácnost postihne dlouhodobější
snížení tlaku vody v domácnosti je příhodné konzultovat tento problém s obcí.

Připravované společenské akce
Podaří-li se některou ze společenských akcí uspořádat při zajištění všech aktuálně platných hygienických opatření, budou občané o akci informováni prostřednictvím rozhlasu a vývěsních skříněk
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