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Ohlédnutí za soutěží Vesnice roku 2008
Ing.arch. Blanka Roubíková
- členka hodnotitelské komise Olomouckého kraje Prodlužující se večery a nehostinné počasí zkrátily čas, který na venkově ještě stále trávíme
více venku a umožnilo přemýšlet a plánovat , co dalšího můžeme ještě u nás vylepšit.
Soutěž vesnice roku má za sebou již mnohaletou historii, během které snad již všichni
pochopili, že vítěz není ten, komu se podaří sehnat peníze na novou kanalizaci či chodníky,
ale že mnohem důležitější je fungující komunita. Z toho jak postupně přibývají barvy stuh a
přidružují se další ocenění můžeme usuzovat, že pro venkovskou obec má význam fungující
knihovna nebo dobrá spolupráce s místními zemědělci. Nejen pro ty, kdo se chystají v příštím
roce přihlásit je určeno následujících pár řádek.
Hodnota venkova je ve všem, v čem se odlišuje od města. Je to blízkost přírody, lidské
měřítko staveb a prostranství a také společenství, v němž se všichni navzájem alespoň od
vidění znají. Díky své profesi architektky vnímám nejvíce vzhled obcí. Je potěšující, že se
stále více objevují kvetoucí květinové záhony a ovocná stromořadí. Alespoň na obecních
prostranstvích je vidět posun od dříve oblíbených jehličnanů, které mají své místo v lese, a
tújí, které evokují vzhled hřbitova, k tradičním rostlinám. Bylo by krásné,kdyby si z toho
vzali příklad i soukromí vlastníci pozemků, které sousedí s veřejnými plochami a oživili své
zahrady stromy a keři, které na vesnici vždycky patřily. Při výběru ovocných stromů se dnes
nabízí řada vyšlechtěných kultivarů s okrasnými listy a květy. Přílišná rozmanitost však
může uškodit. Nesnažme se z venkovských návsí dělat městské parky.
Venkovské prostředí také vytváří domy kolem ulic a plácků. Při cestách
s hodnotitelskou komisí Vesnice roku 2008 jsem viděla několik velice pěkně opravených
historických stavení, ale stále ještě dost těch neopravených. Mnohdy jsou už tak zchátralé, že
jejich oprava by nebyla ekonomicky výhodná. Pokud je mezi čtenáři vlastník takového
objektu, nebudu ho k rekonstrukci nijak přesvědčovat, i když věřím, že jako zkušený
odborník bych v domě našla řadu neopakovatelných detailů, které jinde už zanikly. Pro
zachování prostředí není nutné zachovat původní domy, je však velmi těžké najít
odpovídající vzhled pro novostavbu. Ne vždy se podaří postavit dům respektující původní
venkovské prostředí.
Nástrah číhajících na kvalitní tradičně postavenou stavbu je mnoho. Hned prvý je investor,
co se zhlédl v katalogovém domě a druhý je projektant, který se jen na skok zastaví do místa
budoucí stavby a spěchá za dalšími "kšefty", aniž by stačil nasát atmosféru místa. A další je
lhostejnost těch ostatních, kteří mohli zasáhnout, ale byli příliš pohodlní nebo málo
interesovaní vzhledem své obce. Nebo může jít o komerčně výhodný projekt – například
sportovní nebo podnikatelské centrum, které vyřeší některé jiné problémy obce, ale ke
krajině se chová necitlivě. Přitom zachovaný tradiční ráz s původními historickými objekty
je tím největším bohatstvím, které jinak opomíjené vesnice mají. Tam, kde tuto skutečnost
pochopili, probíhá obnova venkova zcela v souladu s památkovou péčí, která nemusí být
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pouze starostí státu, ale v mnoha případech, kdy se jedná o drobné stavby, především starostí
samotné obce. V těchto případech se snaží obce ze svého skromného rozpočtu hradit opravu
božích muk nebo přispívat majitelům domů se štukovou fasádou na jejich opravu nebo hradí
architektonické zpracování návrhů úprav nevhodných objektů.
Každý, kdo s otevřenýma očima projíždí krajinou naší krásné vlasti, vnímá nepřeberné
množství místních zvyklostí ve tvarování domů. Rozdíly, které vtiskly charakteristickou tvář
každé oblasti, by neměly být ignorovány.
Cesta k prosperujícímu a krásnému venkovu jistě není jen jedna jediná. Ať už zvolíte
kteroukoli a je lhostejno, zda se s ní pochlubíte v příštím ročníku soutěže Vesnice roku, přeji
vám, ať se vám po ní daří bez problémů jít.
Pozn. red. V letošním ročníku soutěže Vesnice roku v Olomouckém kraji uspěla obec
Partutovice a získala Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělci, v celostátním kole
„Oranžové stuhy“ postoupila mezi tři nejlepší obce v ČR.

Sběr starých elektropřístrojů a baterií.
Na Obecním úřadě je od září umístěn zelený konejner na sběr elektroodpadu. Všichni občané
mohou zdarma do kontejneru uložit přebytečný drobný elektrospotřebič. Přispějte k
čistějšímu životnímu prostředí.

Recyklace mobilních telefonů se vyplatí, dojde k ní ale jen u několika málo
procent přístrojů.
Mobilní telefon je nejcennějším druhem elektroodpadu a jedním z nejvýnosnějších zdrojů
drahých kovů. Jejich hodnota v každém mobilu je přibližně jeden dolar – jde zejména o zlato.
Podle společnosti ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých
elektrozařízení, se bohužel jen málokterý mobil se opravdu dostane k recyklaci. Celosvětově
jde jen o několik procent, většina skončí na skládkách nebo zemích třetího světa. Nejenže jsou
tak nadbytečně vytěžovány přírodní zdroje, ale do půdy a ovzduší se navíc dostanou škodlivé
látky, které mobily rovněž obsahují.
Loni bylo podle odhadů ABI Research celosvětově prodáno 1,2 miliardy mobilů, přičemž 60
% z nich nahradilo staré přístroje. Ty většinou končí na skládkách. Environmental Protection
Agency (EPA) loni podrobila 34 druhů mobilů testům, které simulovaly skládkové podmínky.
Ze všech unikalo nebezpečně vysoké množství olova, průměrně 17krát překračující povolenou
hranici. Kromě olova však mobily obsahují i další nebezpečné materiály jako kadmium, rtuť,
berylium, PVC a další.
Podle rok a půl starého výzkumu neziskové společnosti ASEKOL jsou mobilní telefony vůbec
nejčastěji obnovovaným elektrospotřebičem. Ročně jej vymění každý čtvrtý Čech. Více než 70
% lidí navíc mobil nevyřadí kvůli nefunkčnosti. „Mobily tvoří spolu s digitálními fotoaparáty,
počítači a monitory skupinu elektrozařízení, které se rozvíjejí nejrychleji. Častěji než ostatní
spotřebiče tedy podléhají zkáze z důvodů technologické nedostatečnosti a estetických změn.
K jejich likvidaci tedy dochází, přestože ještě řadu let mohou dobře sloužit. Bohužel, jen málo
z nich se opravdu k recyklaci dostane,“ .
Mobil obsahuje značné množství drahých kovů, zejména zlato. Většina světových zásob zlata
a mědi je však těžena v otevřených dolech, z nichž uniká kyanid a kyselina sírová. Podle
odhadů těžba zlata potřebného pro jeden telefon generuje 100 kilogramů odpadu. „Když
někdo vyhodí mobil do popelnice, zbytečně zatěžuje životní prostředí. Nedojde tak k jeho
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recyklaci, takže toxické kovy a další nebezpečné materiály v něm obsažené uniknou a budou
ohrožovat naše zdraví. Zamezení recyklace navíc podporuje nadbytečnou těžbu přírodních
materiálů. Proč nákladně dolovat hluboko v zemi, když můžeme potřebné látky získat daleko
lehčí cestou?“ ptá se Vrba.

Dejte starým elektrospotřebičům nový život
Rychle rostoucí zelené jehličnany před obchodními domy a rozesmátí dědečkové v červených
kombinézách ve výlohách nápadně připomínají, že Vánoce už jsou opět za dveřmi. Mnozí své
blízké plánují obdarovat praktickým elektrospotřebičem. V zájmu ekologie je čas poradit,
jak správně naložit s jeho předchůdcem.
Mobilní telefony, televize, digitální fotoaparáty, elektrické hračky pro děti nebo DVD
přehrávače – to všechno jsou dárky, které i letos objeví pod vánočním stromečkem. V dnešní
době, kdy jsou domácnosti doslova prošpikovány technickými vymoženostmi, darovaný
spotřebič zpravidla slouží jako náhrada za ten starý. Protože si však mnoho lidí neví rady,
jak s vysloužilým elektrozařízením naložit, často skončí v popelnici nebo na skládce.
Nejlepším způsobem zpracování elektroodpadu je jeho recyklace. Dokáže totiž zajistit, že
nepotřebný spotřebič bude z 80 % využit na další účely. „Vyhozením elektrozařízení mezi
komunální odpad přírodě nikdo dobrou službu neudělá. Spotřebič už pak totiž nelze
recyklovat, čímž dochází k nadměrnému zatěžování životního prostředí a zbytečnému
drancování přírodních zdrojů,“ říká Jan Vrba z neziskové společnosti ASEKOL, která se
zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Aby mohl být spotřebič
recyklován, musí jej uživatel odevzdat na sběrné místo. „Tak jako se lidé naučili třídit plast,
papír, nápojové kartony či sklo, které nosí do sběrných nádob, mohou se šetrně zbavit i
starých elektrospotřebičů. Stačí je donést na nejbližší sběrný dvůr či opravny elektra, vrátit
do prodejny při nákupu nového elektrozařízení nebo využít mobilní svoz odpadů,“ vysvětluje
Vrba. Seznam sběrných dvorů po celé ČR je dostupný na www.elektrosrot.cz.
Třídění elektroodpadu prozatím obyvatelům Čech, Moravy a Slezska příliš nejde. Ročně se
zde prodá téměř 200 tun elektrospotřebičů, k recyklaci však dochází jen zhruba u desetiny.
„Tento nepoměr je částečně dán tím, že lidé obecně používají mnohem více elektrospotřebičů
než před několika lety. Například televizí má dnes téměř každá domácnost několik. Než stará
doslouží, koupí si lepší model. Ten původní pak putuje bytem, až skončí na chalupě nebo ve
sklepě,“ říká Vrba z ASEKOLu a dodává: „I přes zlepšení v posledním roce však každý Čech
průměrně odevzdá pouze něco přes 2 kg elektroodpadu ročně. V západní Evropě je toto číslo
pětkrát vyšší.“
ASEKOL pro zlepšení situace vyvíjí řadu aktivit. Letos například v rámci pilotního projektu
instaloval
speciální
kontejnery
na
malé
elektrospotřebiče do menších obcí v České republice.
„Snažíme se lidem vyjít vstříc a všemožně jim
odstranění elektroodpadu ulehčit. Jsem přesvědčen,
že vůle k třídění na jejich straně je.“ uzavírá Vrba.
Společnost ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost,
která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl
ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr
historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky,
spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4, a 7).
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ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 2700 městy
a obcemi a 1187 servisy, opravnami a prodejnami elektro.
Zdeněk Lév – starosta obce

Informace k jednoduchým pozemkovým úpravám
probíhajícím ve Stříteži.
Řízení o pozemkových úpravách je upraveno zákonem č. 139/2002 Sb. a prováděcí
vyhláškouČ. 545/2002 Sb.
Cílem pozemkových úprav je uspořádat vlastnická práva k
pozemkům a s nimi související věcná břemena. Pozemkovými úpravami se ve veřejném
zájmu pozemky prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost k pozemkům a vyrovnání jejich hranic. Současně se pozemkovými úpravami
vytváří podmínky pro racionální hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu,
zvelebení krajiny a zvýšení ekologické stability. Protože se jedná o jednoduché pozemkové
úpravy jsou předmětem pozemkových úprav pozemky jen v určitém území bez ohledu na
dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. je tedy řešena jen
část katastrálního území mimo pozemky vyloučené dle zákona o pozemkových úpravách
(pozemky zastavěné a určené k zastavění, pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů a
pozemky chráněné podle zvláštních předpisů dle zák. Č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny a zák. Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Na základě schváleného návrhu
pozemkových úprav je možno zabezpečit vybudování technických společných zařízení. V
rámci realizace pozemkových úprav je zajišťována výstavba technických,
vodohospodářských, zúrodňovacích a ekologických opatření, jsou řešeny nové přístupy k
pozemkům, zpevněné polní cesty, je řešena potřebná protierozní ochrana lokalit ohrožených
vodní nebo větrnou erozí apod. V rámci pozemkových úprav je zabezpečována obnova
krajiny, a to s vazbou na schválené územní systémy ekologické stability, s realizací výsadby
důležitých krajinných prvků, biokoridorů a biocenter, remízů a dalšího ozelenění.
Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu zpracování návrhu projednávat nové uspořádání
pozemků s dotčenými vlastníky pozemků a vlastníci jsou povinni se k návrhu vyjádřit. Pokud
se vlastník ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí.
Vlastníkům pozemků navrhne pozemkový úřad nové pozemky tak, aby odpovídaly jejich
původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností i druhem
pozemku.Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší o více
než 4%. Nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti (například od původní
zemědělské usedlosti, středu obce nebo jiného zvoleného místa), pokud rozdíl ve vzdálenosti
původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší než 20%. Snížení nebo zvýšení
ceny, výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků oproti původním pozemkům nad
rámec stanovených kritérií přiměřenosti lze provést jen se souhlasem vlastníka. Zpracovaný
návrh vystaví pozemkový úřad k veřejnému nahlédnutí v příslušné obci po dobu 30-ti dnů. V
této době mají účastníci poslední možnost uplatnit své námitky a připomínky, k později
podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Pozemkový úřad rozhodne o schválení
návrhu pozemkových úprav, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy,
dotčené pozemkovými úpravami. Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí o
výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene
a je rovněž závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům
na nichž se nachází společná zařízení. Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání
pozemků bylo podle potřeby vlastníků vytyčeno, aby byly zajištěny zápisy vlastnických změn
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k novým pozemkům v katastru nemovitostí na příslušné listy vlastnické. Výsledkem
pozemkových úprav je nové mapové dílo a další podklady pro obnovu souboru geodetických
informaci v katastru nemovitostí. Postup realizace pozemkových úprav včetně výstavby
společných technických zařízení podle schváleného návrhu stanoví pozemkový úřad po
dohodě s vlastníky a se zřetelem na zajištění finančních prostředků. Náklady na přípravu a
vypracování návrhu vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, digitální
katastrální mapy, náklady na zpřístupnění pozemků výstavbou nebo obnovou polních cest a
náklady na ochranu půdy a ochranu složek životního prostředí v krajině podle schváleného
návrhu pozemkových úprav hradí stát prostřednictvím pozemkového úřadu. Postup
realizace pozemkových úprav je stanoven se zřetelem na finanční zajištění. Pozemkový úřad
provádí přípravné práce, které spočívají v zajištění všech dostupných podkladů týkajících se
zájmového území z příslušného Katastrálního pracoviště, orgánu územního plánování a
dalších orgánů státní správy, jejichž zájmy jsou chráněny zvláštními právními předpisy.
Pozemkový úřad bude v návrhu pozemkových úprav akceptovat potřebu realizace
technických vodohospodářských, zúrodňovacích a ekologických opatření, která vyplyne z
připomínek dotčených orgánů státní správy, obcí a rozhodujících uživatelů pozemků.
Věříme, že ve vzájemné spolupráci bude cíl pozemkových úprav naplněn, podaří se došetřit a
stabilizovat hranice pozemků a vlastnické vztahy a současně vytvořit prostor pro zlepšení
podmínek životního prostředí v obci i krajině.
Ve Stříteži nad Ludinou probíhá v současné době jednoduchá pozemková úprava týkající se
jižní části katastru obce. Tato bylo vyvolaná zejména stavbou dálnice D47. Snahou obce bude
zajistit provedení komplexní pozemkové úpravy v celém katastru obce. Pozemkový úřad
zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků
nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Předpokládáme, že
po dokončení jednoduché úpravy budeme provádět jednání s vlastníky půdy tak, abychom
získali potřebnou nadpoloviční většinu souhlasů s komplexními pozemkovými úpravami a
mohli tak provést tyto důležité úpravy všude kde je to možné.
Zdeněk Lév – starosta obce

Hody

2008

Jménem
všech
občanů a návštěvníků obce
děkuji
Tělovýchovné
jednotě SPV Střítež nad
Ludinou, jmenovitě Janě
Černé, Naděždě Šváčkové
a všem dalším členům, za
organizaci volejbalového
turnaje
a
hodových
slavností, Členům Sboru
dobrovolných hasičů a
zaměstnancům obce za
práci při úklidu, Zuzce
Klumparové, Heleně Jordánové a Věře Fojtíkové za nacvičení programu s dětmi. Děkuji
taky panu faráři Fr. Adamcovi za požehnání budově obecního úřadu. Poděkování patří i
sponzorům „Grantového programu reginu Hranicko, z kterého byla financována část
hodových slavností.
Zdeněk Lév - starosta obce
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Grantový program regionu Hranicko je společnou investicí do
kvality života
Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko,
Hranické rozvojové agentury a významných firem v roce 2008 jako pilotní projekt, který
testuje spolupráci zapojených subjektů za účelem nalezení nové formy podpory kulturních a
sportovních akcí na Hranicku. Cílem je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních a
sportovních akcí na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu. V tomto roce mohli
zájemci poprvé předložit žádost o příspěvek na organizaci kulturní nebo sportovní akce a
kvalitou svého projektu soutěžit s ostatními návrhy o rozdělení 250.000 Kč. I přestože mohla
být podpora přidělena jen akcím konaným od srpna do prosince o velkém zájmu svědčí 19
předložených žádostí s náklady přes milión korun. Projekty hodnotila a vybírala, podle
předem stanovených výběrových kritérií, šestičlenná hodnotitelská komise složená ze
zástupců zapojených firem, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury. Komise
pozorně posuzovala nejen kvalitu programu nebo rozsah propagace, ale například i
organizační zajištění. Po sečtení přidělených bodů všemi hodnotiteli nakonec podpořila 11
projektů. Přidělení příspěvku znamená pro organizátory řadu povinností. Musejí na akci
zabezpečit propagaci Grantového programu a jeho partnerů, a to umístěním propagačního
banneru na pořádané akci, zajištěním distribuce letáků a propagačních materiálů nebo
umístěním log partnerů programu na vylepovaných plakátech. Povinností také je, po
skončení akce, předložení zprávu o průběhu akce včetně kvalitních fotek.
Součástí testovacího roku Grantového programu se stala i řada doprovodných aktivit, které
pomáhají žadatelům a úspěšným příjemcům nejen rozvíjet své znalosti a zkušenosti při
přípravě projektů a organizaci akcí, ale i zvyšují návštěvnost samotných akcí. Po výběru
projektů, byl vytištěn mini kulturní kalendář, který seřadil všechny akce do půlročního
kulturně sportovního programu. Veřejnosti si informace o jednotlivých akcí může zjistit i
přes internetové stránky www.regionhranicko.cz a www.hranicko.eu. Pro úspěšné žadatele je
připravena série 3 seminářů, které jim usnadňují cestu a zvládnutí všech povinností
předepsaných programem. Doplňkem projektu je vydání publikace mapující umělce a
umělecké soubory na Hranicku. Ta se stane do budoucna rádcem všem organizátorům při
sestavování programů akcí.
Partnery programu se v aktuálním ročníku staly firmy: Cement Hranice a.s., SSI Schäfer
s.r.o., Váhala a spol. s.r.o, ŽELEZO HRANICE s.r.o.. Na realizaci projektu přispěl i
Olomoucký kraj příspěvkem ve výši 300 tis. Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje.
Jan Balek, Marcela Tomášová, Hranická rozvojová agentura,z.s.

Sběr Žádostí o dotaci do LEADERu byl ukončen,
sešlo se 26 žádostí
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Dne 25. Září měli žadatelé poslední možnost podat svou Žádost o dotaci v 1. výzvě Programu
LEADER „Měníme Hranicko“. Celkem se o dotaci přihlásilo 26 žadatelů, kteří budou nyní
soutěžit o podporu v oblasti zemědělství, spolkového života a sportu, veřejných prostranství a
lesnictví. Celkový objem požadovaných dotací je ve výši 15.327.386 Kč. Žadatelé své projekty
představili hodnotitelům a široké veřejnosti na Veřejném slyšení žadatelů, které proběhlo 30.
Září v Hranicích. Výběrová komise během následujícího týdne určí pořadí projektů a vybere
ty, které budou podpořeny v rámci Programu LEADER „Měníme Hranicko“. Seznam
přijatých žádostí naleznete na webu www.regionhranicko.cz.

Cestovnímu ruchu na Hranicku se blýská
na lepší časy!!!
Na turistické balíčky,
kulturní akce, studijní
pobyty,
vzdělávací
semináře
a
další
žádané aktivity z
oblasti
cestovního
ruchu se mohou těšit
obyvatelé
regionu
Hranicko. Hranická
rozvojová
agentura
dosáhla začátkem září
úspěchu
se
svým
projektem
„Destinační
management turistických lokalit regionu Hranicko a Dolina Malej Panwi“ a po následující
dva roky bude mít společně s polským partenerem v rukou přes šest milionů korun, které
poputují právě do oblasti rozvoje cestovního ruchu. Do projektu je dále zapojeno město
Hranice a územně správní celky Kolonowskie a Zawadskie z Polska. Hlavním cílem, za
kterým se bude projektový tým hnát, je vybudování profesionálního managementu
cestovního ruchu v našem regionu. Projekt spadá do Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Bude obyvatelům obou regionů a
turistům předkládat „chuťovky“ v podobě zajímavých kulturních akcí, zmiňovaných
turistických balíčků, nového webu cyklotras, propagačních filmů, publikací, brožur a dalších
zajímavostí z oblasti cestovního ruchu. Destinační management bude prezentován na
národních i mezinárodních veletrzích a výstavách. Věříme, že pod vedením zkušených
profesionálů se podaří přidělené finanční prostředky efektivně a bezezbytku zužitkovat a
naplnit cíle skvěle nastartovaného projektu.
Życzymy dużo szczęścia!

Zahájení školního roku 2008-2009
Tak už nám ten kolotoč opět začal. A doufáme, že se na to každý alespoň trošku těšil.
Školní rok 2008-2009 je tady. Děti už si zase našly svá místa ve třídách a sdělily si vzájemně
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své prázdninové dojmy a zážitky. No a teď nastal čas na zážitky školní, kterých snad taky
nebude málo. Vždyť jsme se i toto léto snažili pro naše žáky připravit něco nového.
Hned začátkem července nám firma Sharp centrum Olomouc nainstalovala
interaktivní tabuli. Je to velice moderní zařízení, které žákům zaručeně zpestří výuku,
protože má mnoho různých využití a pokročilých funkcí. Dále se po delší době podařilo
modernizovat vybavení školní kuchyně. Naše paní kuchařky dostaly konvektomat. To je
taková vyspělá „mikrovlnka“, která nejenže vaří rychle, ale také zdravě, protože využívá
horkou páru. No a když už se bavíme o různých zlepšeních, musíme také uvést, že škola
dostává nový kabát, neboť veškeré dřevěné obklady budou přetřeny a opraveny budou i
cetrisové podhledy.
Všechny tyto akce stojí spoustu peněz a my jsme velmi vděční svému zřizovateli, obci
Střítež nad Ludinou, že nám tyto prostředky uvolňuje a dokonce ještě pomáhá získat nějaké
finance i z jiných zdrojů, jako například dotace na vybavení mateřské školy a školní družiny.
Ani naši učitelé ale nelení a pro žáky již v této krátké době připravili několik
sportovních akcí, výletů a exkurzí. No a dokonce nás už navštívila Česká školní inspekce a
kontrola hygienika. Obě kontroly nezjistily žádné nedostatky. Všechny tyto záležitosti ke
školnímu životu prostě patří a jsou známkou toho, že škola se od září zase naplno rozjela.
Netýká se to jen žáků a učitelů. Prostory školy byly k dispozici dětem při nácviku hodového
folklórního vystoupení, proběhla zde vernisáž a výstava keramiky a zázemí také již tradičně
poskytujeme místní pobočce ZUŠ Potštát.
Závěrem už jen popřejme všem hodně elánu a chuti do další práce a učebních
výsledků.
Ředitelství ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou

Mladí hasiči
V dubnu tohoto roku se 12
členů MH s pomocí 8
starších
členů
SDH
zúčastnilo
brigády
v obecním lese. Sadili jsme
stromky v terénu, kde bylo
samé kamení, proto jsme
museli ke každému stromku
nanosit 1 kbelík hlíny. I při
této velké dřině se nám
podařilo
vysadit
300
stromků.

SOUTĚŽE
31.5 – 1.6 OKRESNÍ KOLO „HRY PLAMEN“ na stadiónu v Hranicích
Disciplíny a umístění: Požární útok
13.místo
Štafeta 4x60 m
14.místo
Požární útok CTIF
2.místo
Štafeta požárních dvojic
7.místo
9

Závod požárnické všestranosti
7.místo
V celkovém hodnocení všech disciplín obsadilo naše družstvo starších žáků vynikající 7.místo
z 26 družstev.
Složení družstva: Remeš Jan, Čočková Kateřina, Šortnerová Hedvika, Čočková Kristýna,
Hapala Jiří, Šváček Jiří, Maléř Pavel, Mikulík Petr, Pavlas Daniel a Snohová Adéla.
VELKÁ CENA okresu Přerov v požárním útoku
7.6. Olšovec
6.místo čas 20,20
14.6. Milotice
6.místo čas 19,15
21.6. Pavlovice 9.místo čas 17,37
22.6. Troubky
6.místo čas 18,74
28.6. Henčlov 10.místo
30.8. Radslavice 7.místo čas 18,35
6.9. Soběchleby 6.místo čas 19,61
7.9. Partutovice 10.místo čas 19,84
13.9. Opatovice 6.místo čas 17,34
Do velké ceny bylo započítáno těchto 9 soutěží. Naše družstvo se umístilo na celkovém 6.místě
s 37 body a získalo pohár.
SOUTĚŽE MIMO VELKOU CENU
29.6. Osek n.B 6.místo
16.8. Kojetín
1.místo čas 19,24
26.9. Bochoř
31.místo (noční závody)
V červnu byly vyhlášeny výsledky Okresního kola „PO OČIMA DĚTÍ“. Naši dva členové se
umístili v kategoriích 6.tříd:
2.místo Kateřina Čočková
3.místo Jan Remeš
4.10. jsme začali novou sezonu pro rok 2008-2009, kterou jsme zahájili závodem požárnické
všestrannosti. Této soutěže se zúčastnily dvě pětičlenné hlídky. Do celkového hodnocení se
započítával čas lepší hlídky. Naše družstvo se celkově umístilo na 6.místě z 25. hlídek.
1. družstvo: Snohová Adéla, Maléř Pavel, Čočková Nikola, Snoha Petr a Remeš Jan
2. družstvo: Čočková Kristýna, Hapala Jiří, Šortnerová Hedvika, Šváček Jiří a Mikulík Petr
Za MH Čočková Kristýna

Revitalizace veřejného
prostranství
O rozhodnutí zastupitelstva obce vybudovat v místě stávajícího kulturního domu
veřejné prostranství, které by sloužilo hlavně jako zahrada pro mateřskou školku jsme vás
již dříve informovali.
K tomuto rozhodnutí nás vedl nedostatek venkovních prostranství v blízkosti školky,
ale i nevyužitá a v současné době chátrající budova kina, kterou obec není schopna účelně
využít a ani financovat nutnou rekonstrukci. Také jsme nepřistoupili na záměr prodat nebo
pronajmout tuto budovu ve středu obce jinému zájemci pro účely skladovací nebo výrobní,
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protože se domníváme, že střed obce by měl sloužit všem občanům a neměly by se sem
soustředit podnikatelské aktivity.
V prosinci 2007 jsme proto přivítali vyhlášení výzvy na podávání žádostí o dotace
z Regionálního operačního programu Střední Morava pro projekty zaměřené právě na
fyzickou revitalizaci území a rozvoj venkova. Přes značnou administrativní náročnost jsme se
rozhodli zpracovat celou žádost včetně povinných příloh, jako je studie proveditelnosti nebo
finanční analýza, vlastními silami.
Naše žádost byla nakonec úspěšná a pro realizaci projektu nazvaného „Revitalizace
veřejného prostranství ve Stříteži nad Ludinou“ jsme získali příslib dotace z Evropských
fondů ve výši 4.495.600,- Kč. Dotace by měla pokrýt 90% celkových předpokládaných
nákladů akce, které činí 4.995.143,- Kč. Realizace projektu musí být zahájena ještě
v letošním roce a ukončena nejpozději do konce října 2009. Provedena bude demolice budovy
kulturního domu včetně odstranění veškerých stavebních i ostatních odpadů, přeložka
plynovodní přípojky, stavba oplocení prostranství, vybudování zpevněných ploch – chodníky,
odstavná plocha u domu č.p.109 apod., výsadba zeleně a dodávka a montáž mobiliáře a
herních prvků pro děti.
Věříme, že se nám podaří splnit všechny náročné podmínky pro uvolnění dotace
z fondů Evropské unie a že ve středu naší obce vznikne nová plocha s parčíkem, která bude
sloužit nejen dětem mateřské školy, ale bude lákadlem i pro další zájemce o setkávání se a
trávení volného času v příjemném, venkovním prostředí.
Ing.Petr Pajdla
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Vyhlášení nejlepších sportovců sezony 2007-2008
V rámci oslav „Střítežských hodů“ byli vyhlášeni nejlepší sportovci sezony 2007/2008
Kategorie jednotlivců:
Božena Ptáčková z Jindřichova
Její úspěchy v sezoně 2007-2008:
Regionální soutěž v atletickém čtyřboji
v Přerově – 2.místo
Krajská soutěž v atletickém čtyřboji také
v Přerově – 2.místo
Republikové finále atletického čtyřboje
v Olomouci – 1.místo se ziskem 582,65 bodů
(výkony: sprint na 100m – 13,48s, dálka
480cm, hod 31,23m, běh na 1000m 3:52,3s)
Kategorie hlídek TJ Střítež v soutěži Medvědí
stezka 2008:
Daniel Pavlas a Petr Mikulík
Jejich úspěchy v sezoně 2007-2008:
Regionální soutěž Medvědí stezkou 2008 v Opatovicích – 2.místo
Krajská soutěž Medvědí stezkou 2008 v Čelechovicích na Hané – 4.místo
Republikové finále Medvědí stezkou 2008 v Olomouci – 7.místo
(soutěží se v běhu lesním terénem na čas a plní se úkoly: orientace na mapě, hod na terč,
zdravověda, odhad vzdálenosti, tábornické dovednosti, součinnost hlídky, poznávání přírody,
šplh na laně, uzlování, síla, všeobecné znalosti, překážky)
Kategorie týmů:
Volejbalisté TJ Střítež nad L
udinou
Jejich úspěchy v sezoně
2007-2008:
Turnaje:
Bělotín 10.5.2008 – 1.místo, Slavíč
17.5.2008 – 3.místo, Henčlov –
muži 24.5.2008 – 1.místo, Henčlovmix 25.5.2008 – 1.místo, Velká
31.5.2008 – 5.místo, Drahotuše
2.8.2008 – 1.místo, Velká
30.8.2008 – 5.místo, Slavíč
6.9.2008 – 1.místo, Střítež n.L. 20.9.2008 – 3.místo
Družstvo TJ Střítež n.L. hraje ve složení: hrající kapitán a trenér- ing.Václav Mikulík,
Marta Šatánková, Lenka Machačová, Hana Váňová, Jaroslav Šatánek, Viktor Váňa, Jan
Perůtka, Martin Mikulík, ing. Václav Röder
Za TJ Střítež n.L. – Naďa Šváčková
12

HAVE AN ICE DAY!

Tak tento
hokejový pozdrav je už konečně zase aktuální. Po
několika měsících opět nastala chvíle obout brusle,
obléci výstroj a hurá na buly. Přestože venku ještě
stále není zima, tak i nám, nadšeným hokejovým
amatérům, začíná sezóna. Vlastně začala už 10. srpna,
kdy jsme vyjeli na led k prvnímu přátelskému utkání.
Těch jsme nakonec sehráli pět a během nich se znovu
vytvořilo jádro týmu.
Organizace ligy v Novém Jičíně se stále vyvíjí,
neboť není snadné skloubit dohromady všechny týmy
a hráče. Loni byly týmy ve třech divizích a letos jsou
ve dvou skupinách. Ta naše bojuje o Vesnický pohár
a je v ní celkem deset týmů, které se mezi sebou utkají
třikrát a z těchto klání vyjde vítěz.
Každý rok se týmy mění. Některé nove se objeví
a jiné skončí. Je docela příjemné uvědomit si, že HC
TJ Střítež hraje amatérskou ligu v Novém Jičíně už
hezkou řádku let a patří mezi její tradiční účastníky.
Ale i náš tým se obměňuje. A zatím se to vyplácí. Loni
jsme postoupili do play-off a letos jsme ve čtyřech
soutěžních utkáních nebodovali jen jednou, a to
s Milenovem. V zápasech s Drahotušemi, Vítkovem a Všechovicemi jsme vždy dokázali být
lepší a zvítězit.Do konce sezóny je ještě ale daleko.
Přesto, pokud máte zájem, tak můžete vše o našem týmu a soutěži sledovat na webové
stránce www.sweb.cz/poharzs a nebo nám pojeďte fandit přímo na stadion.
Jiří Jordán, kapitán týmu

Přehled kulturních akcí připravených na závěr
letošního roku
Neděle 2.listopadu
15.00 hod.

Dušičková pobožnost na místním hřbitově
spojena se svěcením nově opravenému kříži

Neděle 2.listopadu
Výstava akvarelů Josefa Šindlera ze Stříteže a okolních obcí.
10.30-12.00 a 13.00-17.00 hod. – základní škola, vchod od kostela
Čtvrtek 11.prosince
18.30 hod.

Vánoční koncert žáků základní umělecké školy
- jídelna ZŠ Střítež

Neděle 14.prosince
15.00 hod.

Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Harmonia
- Kostel sv.Matouše ve Stříteži

Středa 17.12.2008

Koledování žáků základní a mateřské školy u vánočního stromu
s vánočním trhem
- vstupní hala a jídelna ZŠ Střítež

17.00 hod.

13

Středa 24.12.2008

asi 14,00 (bude upřesněno)
před školou

Troubené koledy u vánočního stromu

Volby 2008
Vážení spoluobčané,
letošní rok je opět rokem volebním a náš region je jedním z těch, které čekají ve dnech
17. a 18. října dokonce volby dvojí. Jednak budeme mít možnost volit svého zástupce do
Senátu Parlamentu ČR a také budou voleni zastupitelé krajští.

Volby senátní
Na senátora horní komory parlamentu, kde je v řádném termínu obměňována jedna
třetina senátorů, kandiduje v našem volebním obvodu celkem sedm kandidátů. Jsou mezi
nimi lidé významní i méně známí, ale i takoví, kteří nejsou s naším regionem příliš spjati.
Velmi výraznou osobností je v této volební kampani, dle mého názoru, MUDr. Eduard
Sohlich MBA. Jedná se nejen o zkušeného lékaře a chirurga, ale i manažera, který
dlouhodobě vede nemocnici v Hranicích na pozici jejího ředitele. V rámci letošních hodových
oslav navštívil se svým zdravotním stanem i naši obec. Tým zdravotníků měl po celé nedělní
odpoledne plné ruce práce při poskytování základních vyšetření, jako je měření glykémie,
cholesterolu, kapacity plic a krevního tlaku. Domnívám se, že doktor Sohlich zvolil velmi
zdařilou a pro většinu lidí užitečnou volební kampaň, při které nejsou předkládány prázdné
politické proklamace, ale nabízena účinná a praktická pomoc.
Měl jsem možnost poznat jej nejen jako špičkového odborníka a manažera, ale i jako
člověka velmi skromného a vnímavého k problémům okolí. Jsem, přesvědčen, že právě
člověk jeho kvalit by mohl být důstojným zástupcem našeho obvodu v Senátu Parlamentu
České republiky.

Volby krajské
Krajské zřízení existuje ve své současné podobě od 1.1.2001 a letos nás čekají teprve
třetí volby do zastupitelstva kraje.
Kraje jsou samosprávnými územními
celky, mají vlastní majetek a vlastní
příjmy. Kraje mají ze zákona celou
řadu
funkcí
vztahujících
se
k všestrannému rozvoji svého území.
Jsou například zřizovateli řady
zdravotnických zařízení a většiny
středních škol, spravují na svém území
většinu silnic apod.
Olomoucký kraj je řízen padesáti pěti
členným zastupitelstvem kraje, které
volí ze svého středu radu kraje
v jejímž čele stojí hejtman.
Vzhledem
k významným
pravomocem, které si kraje za dobu své existence získaly a jejich působnosti v regionální
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politice jsem se rozhodl kandidovat v těchto volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje.
Prošel jsem volbami na Oblastním sněmu ODS v Přerově, kde jsem získal 5. místo hned za
kandidáty z Přerova, Lipníku a Hranic. Konečné pořadí kandidátů na volebním lístku pak
bylo sestavováno Regionálním sněmem v Olomouci kde jsou shromážděni kandidáti
z jednotlivých oblastí: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník. Na kandidátní listině
jsem nakonec obsadil výsledné 25.místo. Je to pozice, kde je již malá pravděpodobnost
zvolení do zastupitelstva Olomouckého kraje, přesto budu rád, pokud přijdete k volbám a
podpoříte mě svým hlasem. Myslím, že se nemusím dlouze představovat, všichni mě zde znají
a vědí, co ode mne mohou očekávat. Chtěl bych Vám jen slíbit, že v případě zvolení budu
pokračovat ve své současné práci a na půdě Olomouckého kraje budu poctivě pracovat ve
prospěch celého regionu Hranicka a hájit oprávněné zájmy venkova.
Ing.Petr Pajdla
místostarosta obce

Atlas rozvoje mikroregionu Hranicko
V minulých dnech přibyla do naší knihovny zajímavá kniha, nad kterou se doporučuji
zastavit. Jak napovídá název knihy, je to atlas který jednak dokumentuje současný stav
mikroregionu Hranicko a také ukazuje předpoklady kam by se mohl rozvoj celého území
ubírat.
Není to kniha kde by se daly číst lidské příběhy, i když pozorný čtenář by z údajů
obsažených v různých kapitolách mohl o lidech žijících na území Hranicka ledacos vyčíst. Je
to kniha, kde se dá zjistit o našem území obrovské množství údajů. Ty jsou doprovázené
spoustou map, kde vidíme naše katastry ze všech možných pohledů a dovíme se mnoho
nového. Všem, kteří se zajímají o historii, současnost ale i o rozvoj venkova umožní nový
pohled na náš region.
Děkuji i touto cestou partnerům z Univerzity Palackého v Olomouci za několikaletou
práci na této knize.
Zdeněk Lév - starosta obce

Harmonogram svozu domovního odpadu zima 2008-2009
vždy pondělí 10.11.2008, 24.11.2008, 8.12.2008, 22.12.2008, 5.1.2009, 19.1.2009,
2.2.2009
16.2.2009, 2.3.2009, 16.3.2009, 30.3.2009, 13.4.2009, 27.4.2009

Obrázky z Hodů
Na titulní straně je fotografie ze slavnostního otevření Obecního úřadu (zleva Zdeněk Lévstarosta, MUDr. Jitka Chalánková – zástupce hejtmana Olomouckého kraje, střítežský farář
František Adamec a poslanec parlamentu ČR Mgr. Zdeněk Boháč)
Na obrázcích na zadní straně Zpravodaje jsou kapely Partutovjanka, Gentlemans Club a
Druhá míza, které nám zpříjemnily jinak studený a deštivý víkend. Velkoprostorový stan ve
kterém se vystoupení odehrála je majetkem Mikroregionu Rozvodí a byl pořízen s pomocí
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o dva stany o rozměrech 6x24 m a 6x12 m
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a dva parkety 6x6m. Na našich hodech byl použit jen jeden stan 6x24 a oba parkety. Celková
hodnota stanů je 438.622,- Kč a dotace činila 300.000,- Kč.
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