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LUDINA
N A D

L U D I N O U
roč. 26 č.2/ červenec 2019

Ve školce se rozloučili s předškoláky.

Poslední červnový týden již tradičně připravuje pedagogický
sbor loučení se svými žáky, kteří dále pokračují cestou za
vzděláním.
I naše školka se v letošním roce rozloučila s šesti dětmi, které
od září nastoupí na první stupeň základní školy. Hravé odpoledne na zahradě školky, společné posezení učitelek s rodiči
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a poslední noc ve spacím pytli byly příjemným zpestřením konce školního roku.

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a spousta z Vás tráví rodinnou dovolenou na vyhřátých plážích, turistikou v horách nebo také pracemi kolem svých domů.
Máme za sebou polovinu roku a je potřeba si připomenout, co jsme stihli a co
nás stále čeká.
V minulém čísle jsme dali prostor hlavně spolkovému životu v obci a nyní se
chci věnovat převážně problému, který nás začíná velice trápit a bude i v budoucnosti velice ožehavým tématem. Odpadové hospodářství není pouze
svozové auto, které sveze komunální odpad od našich obydlí, ale zde patří i
nakládání s tříděným odpadem a jeho další zpracování. Je potřeba věnovat
úsilí na nakládání s tímto produktem.
Po mnoha letech příprav, zda investovat do výstavby sokolovny jsme před
kolaudací budovy a je potřeba náležitě tuto radostnou událost oslavit. Bohužel investice do stavby výrazně omezí možnosti další realizace zamýšlených
projektů a je nutné začít pracovat na strategii dalšího rozvoje obce.
Jsem přesvědčen, že práce není nemoc, které bychom se měli bát! Společně
dokážeme vybudovat díla, která nám mnohdy okolní lidé závidí. Jasným příkladem je toho sportovní areál Na Zahradách.
Všem přeji příjemně strávené léto, dětem hodně sluníčka k letním radovánkám a mnoho sil do další práce.
Radim Haitl
starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky v roce 2019
komunální odpad
poplatek za psa
služby na hřbitově
čtenářský poplatek v knihovně

450,-Kč
150,-Kč za dalšího 225,-Kč
50,-Kč
20,-Kč mládež 30,-Kč dospělí

poslední termín úhrady poplatků se blíží!! Vyzýváme občany, aby neprodleně
uhradili poplatky.

Ordinační doba obvodního lékaře
Ordinační doba obvodní lékařky MUDr.Kutějové ve Stříteži nad Ludinou
Úterý 7:00 – 12:00 hod, Čtvrtek 12:00 – 17:00 hod

Ze Střítežské farnosti
Naše farnost měla ve středu 3.července možnost přivítat sochu sv. Michaela. Za doprovodu hasičů socha dorazila v podvečer před
budovu
školy. Odtud
slavnostním
průvodem
doprovodili
přítomní sochu do kostela sv.Matouše. Následovala mše
svatá a věřící měli příležitost využít soukromé
adorace. Ve čtvrtek odpoledne po mši svaté
vyprovodili kněží sv.Michaela na ramenou dobrovolných hasičů k další cestě.
V sobotu 13.července uspořádala farnost v Jindřichově pouť na Svatou Horu u
Příbrami. Tuto příležitost využilo i mnoho občanů ze Stříteže. Přestože počasí
bylo chladné a doprovázené deštěm, byl vidět spokojený úsměv na tvářích
všech zúčastněných.
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Člověk v tísni pomáhá i na Hranicku
Organizaci Člověk v tísni možná znáte díky humanitární a rozvojové pomoci v
zahraničí. Věděli jste však, že poskytujeme sociální služby také v České republice a od 1. 4. 2019 působíme také v Hranicích a širším okolí, včetně Stříteže
nad Ludinou?
Pokud se nacházíte v obtížné životní situaci, rádi vám pomůžeme. Najdete
nás na Masarykově náměstí 122 (budova České pojišťovny, vchod z boční
ulice). Naše služby jsou bezplatné a při jejich poskytování jsou naši pracovníci
vázáni mlčenlivostí.
Trápí-li vás problémy s dluhy, bydlením, sociálními dávkami, máte problémy ohledně výchovy nebo vzdělávání svých dětí, nemůžete najít zaměstnání, chcete
zjistit, jaká máte práva při exekucích či řešíte jinou složitou životní situaci, neváhejte se obrátit na naše poradenství.
Schůzky je možné sjednávat u nás v kanceláři, nebo po domluvě s našimi terénními pracovníky také u vás doma. Využít můžete také konzultačních hodin
každé pondělí od 13:30 do 15:30 na Úřadu práce v Hranicích (ul. Purgešova
1399) a každou středu od 9:00 do 11:00 v kanceláři (Masarykovo nám. 122,
Hranice).
V čem vám můžeme pomoci?
RODINĚ v obtížné životní situaci: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na
úřady, pomoc s dluhovou problematikou (sociálně aktivizační služba pro rodiny s
dětmi).
DOSPĚLÉMU ve složitém životním období: podporu, pomoc, poradenství, doprovody na úřady, pomoc s dluhovou problematikou (terénní služba).
Služby poskytují:
Bc. Markéta Tučná tel.: 778 421 325, email: marketa.tucna@clovekvtisni.cz
Bc. Aneta Balejová tel.: 775 414 264, email: aneta.balejova@clovekvtisni.cz
Terénní sociální pracovníky můžete také kontaktovat v pracovních dnech od 8:00
do 16:30 na výše uvedených telefonních kontaktech.
NEBOJTE SE NÁM ZAVOLAT, RÁDI VÁM PORADÍME.
Služby jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
fondu Zaměstnanost.
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Policie ČR stále hledá příslušníky
do svých řad.
Pokud i vy máte za cíl pomáhat a
chránit, můžete využít tuto nabídku

Odpady a co s nimi?
Množství odpadů, které pravidelně produkujeme stále narůstá a bohužel stále
není jasno, jak je budeme likvidovat. Strategie našeho státu nemá přesnou
koncepci a hovoří se o uzavření skládek. Ano, konec skládkování se blíží a je
potřeba se připravit, co dělat s odpady!!
Od letošního roku jsme byli nuceni navýšit cenu za nakládání s odpadem,
která mnohé ani nepřekvapila. Navýšení ceny za svoz a manipulaci s komunálním odpadem nám předložil dlouholetý partner a bohužel do budoucna se
cena bude stále navyšovat. V tomto čísle zpravodaje Vás chceme
Informovat, jak se s odpady nakládá v naší obci a co připravujeme.
Komunální odpad sváží svozová firma v pravidelném cyklu každé druhé pondělí. Pro porovnání rok 2018 a 2019.
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Období
1Q 2018
2Q 2018
3Q 2018
4Q 2018
1Q2019
2Q2019

množství
odpadu t
36,8
48,16
44,59
50,13
42,8
50,51

náklady náklady
za
doprava
odpad
svoz
40 830
12 579
53 434
14 675
49 473
12 579
56 091
16 772
52 884
26 641
65 916
39 284

cena za
KO
53 409,68 109,62 052,72 863,79 529,105 200,-

Určitě jste si všimli, že největší navýšení je na položce na dopravu.
Svozová firma upozorňuje, že nebude svážet popelnice, ve kterých je uložen
stavební materiál, větve a nebezpečný odpad.
Již nyní je jasné, že poplatky nepokryjí náklady na celoroční výdaje.
Jsou bohužel rodiny, kde máme nahlášeného pouze jednoho poplatníka, ale
v domě bydlí několik lidí. Smutnější je, že tento jeden poplatník produkuje odpad v několika popelnicích! I tyto musíme ovšem zaplatit všichni!

Co nepatří do komunálu, musíme třídit!
I z tohoto důvodu je v obci zavedeno několik
sběrných hnízd, kde může každý občan ukládat tříděný odpad.

Ani zde nejsme ochotni ukládat odpad do
připravených nádob!
Tyto snímky ukazují, že si nejsme
ochotni ani udržovat pořádek kolem sebe samotných, přestože
jsou nádoby prázdné.
Každé sběrné místo má nádobu na plasty, sklo, papír a jsou i dvě možnosti
uložení textilu. Nádoby jsou vyváženy dle potřeby. Za každou komoditu obec
platí náklady za svoz a u papíru a plastu i zpracování.
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Papír svázaný je možno ukládat u zadních dveří ZŠ, škola zajistí odvoz a
peníze z prodeje využívá na nákup školních pomůcek.
Elektroodpad je dlouhodobě možný ukládat na obecním úřadě – budova
pod školkou č.p.109, baterky a drobné elektro ve vestibulu OÚ.
Staré železo sbírají dobrovolní hasiči dle plánovaného sběru 1 až 2 do roka.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad lze ukládat do připravených kontejnerů nebo do sběrného dvora v Hranicích. Ani zde nic neplatíte!
Pneumatiky mají povinnost bezplatně přijímat smluvně zavázané firmy,
nikoli obce! Na stránkách https://www.eltma.cz/sberna-mista naleznete
smluvní místa.
BIOODPAD a HŘBITOVNÍ ODPAD – u hřbitova je možné ukládat bioodpad vyprodukovaný při sečení trávy, hrabání listí a podobně. Do vedlejšího
kontejneru lze odhodit platové květiny, kelímky od svíček, ozdoby a vše so
nepatří do BIOODPADU. Přestože jsou u kontejneru umístěny plakáty, které
informují co a kam, stále se zde ukládá i stavební materiál.
Dle níže uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce zatěžující položkou odpadu je doprava. Z tohoto důvodu
jsme využili možnost navštívit nejlépe fungující systém v Moravskoslezském kraji a snažili se získat zkušenosti. Hledáme zkušenosti a budeme se snažit ušetřit co lze.
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Přehled nákladů na odvoz tříděných komodit.
Čtvrtletí
komo- Plast t
dita
I.18
2,13
II.18
2,68
III.18
1,79
IV.18
2,63
I.19
2,6
II.19
3,31

Plast
cena
1 225
1 541
1 029
1 512
3 004
4 948

Sklo
t
2,7
3,74
3,57
1,4
1,87
2,06

Sklo Pacena pír t
0
0
0
0
0
0

0,54
0,58
1,33
0,89
0,98
1,4

Papír
cena
311
334
765
512
564
805

cena
cena
za odza svoz
pad
1 535 23 345
4 738 26 208
1 909 26 680
2 114 23 345
4 769 25 016
5 754 35 441

Podařilo se nám zajistit za výhodných podmínek pytle na plastový odpad,
které bychom rádi bezplatně rozdávali do každého domu a občané by vytříděný odpad ukládali na připravené místo u obecního úřadu. Jakmile bychom
sesbírali větší množství, tak by se teprve odpad odvezl.
Jsme přesvědčen, že se nám tímto způsobem podaří ušetřit nemalé finanční
prostředky.

Provozní doba sběrného dvora v Hranicích
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

07:00
07:00
07:00
07:00
08:00

-

ZAVŘENO
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
ZAVŘENO

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30 -

-

17:00
17:00
16:00
16:00
15:00

Ekoltes Hranice:
Informace o možnosti koupě kompostu a štěpky na kompostárně . Cena za
kompost je stanovena na 100,- Kč za standardní vozík za osobní automobil pro občana,
cena za štěpky je stanovena na 200,- Kč za tunu pro občana. Z provozních důvodů je
možnost odvézt kompost, štěpku z kompostárny pouze v pátek, v době od 10:00–13:00
hod. nebo po telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).
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Stavby a investice v obci
Jak jsme informovali v prvním čísle Zpravodaje, probíhají práce na vedení
nízkého napětí. Zemní práce by měly být ukončeny koncem července.
Souběžně se pracuje na opravě veřejného osvětlení, které je již ve většině
obce v provozu. Výměna sloupů bude trvat do konce prázdnin.
Dlouho očekávaná realizace rekonstrukce Sokolovny je již ve finále. Probíhají
poslední venkovní úpravy a již bylo zahájeno předávání stavby.
V základní škole bude během prázdnin provedena oprava topení a pořídíme
nové spotřebiče do školní kuchyně.
Na podzim ministerstvo životního prostředí připravuje dotační výzvu na odpadové hospodářství, kterou bychom rádi využili. Zde bude záležet na možnostech rozpočtu pro finanční spoluúčast.
Jelikož je potřeba dále pokračovat v opravách místních komunikací, připravujeme podklady pro opravu cesty v místní části Hory, která již dlouhá léta potřebuje vyspravit.
Správce toku již vypsal výběrové řízení na vyčistění toku Ludiny, která
naší vesnicí protéká. Na mnoha místech je potřeba opravit i podemleté břehy.
Tak snad se již nyní podaří zajistit dodavatele, který tyto práce zajistí.
Plánů a představ, jak dále investovat do rozvoje naší obce je mnoho. Nyní
musíme připravit plán strategického rozvoje obce, stanovit priority a pak dle
možností se snažit tyto naplňovat.
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Kam společně za kulturou a sportem v naší obci?
Pátek 26.7.
Neděle 8.9.
Pátek 20.9.
Sobota 21.9.
Sobota 21.9.
Neděle 22.9.
Neděle 27.10.
Sobota 2.11.
Sobota 7.12.
Neděle 8.12.
Středa 11.12.
Úterý 24.12.
Úterý 24.12.
Sobota 28.12.

Cyklovýlet – Valašská Bystřice
Soutěž mladých hasičů Na Zahradách
Slavnostní otevření nové Sokolovny s Hudeckou kapelou
Hodový turnaj ve volejbale Sokolovna
Střítežské hody – kapela Gentlemans Club, Gradace
Střítežské hody – mše svatá, odpoledne s Partutovjankou
Lampionový průvod
Tradiční podzimní hon
Prosincový country večer v Sokolovně
Rozsvěcení vánočního stromu s hudebním vystoupení
střítežské scholy
Vánoční strom – tradiční koledování dětí a dětský vánoční trh
Předvánoční koncert žáků ZUŠ
Troubené a zpívané koledy u Vánočního stromu
Půlnoční mše svatá
Badmintonový turnaj dvojic

Tento kalendář je pouze informativní. V průběhu roku se mohou termíny dle
potřeb pořadatelů měnit. Pokud budete i Vy mít nápad nebo podnět na uspořádání akce pro veřejnost, lze tuto zařadit do kalendáře.
Nabídka občanům: když jsem při pondělním svozu komunálního odpadu
projížděl naší obcí, tak jsem si nemohl nevšimnout spousty rozbitých popelnic. V srpnu budeme objednávat nové nádoby na odpad za velice výhodné
ceny. Pokud máte zájem o zakoupení nové popelnice, tak si prosím tyto objednejte a zaplaťte na pokladně OÚ. Po naskladnění Vás budeme informovat.

Plastová černá 120 l – 670,-Kč, Plastová černá 240l – 850,-Kč
Kovová popelnice 110 l síla plechu 0,08mm – 950,-Kč
Kovová popelnice 110 l síla plechu 0,1mm – 1050,-Kč
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Sportovní areál Na Zahradách
Vážení sportovní příznivci, na podzim loňského roku se podařilo vybudovat
nové sportovní hřiště s umělým povrchem, které nabízí široké
možnosti
sportovního vyžití. V sobotu 22.6. u příležitosti Mysliveckého odpoledne proběhlo uvedení do provozu.
Jsem velice rád, že se podařil realizovat další finanční projekt, který se
již nyní těší velkému zájmu. Součástí jsou 2 volejbalové kurty, hřiště
na plážový volejbal a tenisový kurt.
Okolní úpravy stále probíhají a čas ukáže, co je ještě potřeba doladit. Jen bych
rád upozornil, že hřiště není určeno pro jízdu na kolech, pohyb zvířat, sportovní aktivity v kopačkách a hřebech!
Areál je určen pro veřejnost a je volně přístupný. Pokud ovšem bude zájem o
pronájem na určité hodiny, je nutno si tyto rezervovat na obecním úřadě za
úplatu.
Reakce na dotaz spoluobčanů: již jsme v jednání o zajištění správce, který by
byl ochoten dohlížet na provoz areálu a pro případ potřeby byl nablízku.
Děti ve škole dostaly možnost nakreslit, jak by si představovali využít další
čísti sportovního areálu. Po prázdninách budeme znát i názor naší mládeže,
jak se budou moci zapojit do realizace svých projektů.
Nejen ke sportovnímu, ale i ke společenským akcí a oslavám je hojně využívaná budova na Zahradách. V letošním kalendáři jsou již obsazeny všechny
víkendy až do konce listopadu.
Přeji každému, aby zde našel prostor na příjemně a sportovně strávené chvíle.
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Hokejisti nezahálí ani v letním čase
Jsme zvyklí, že náš hokejový tým pravidelně bojuje na ledové ploše. Pro letní
přípravu si chlapci zvolili umělou plochu v Novém Jičíně kde pravidelně
každý týden vymění ostré břity bruslí za kolečka. Tvrdá hra vystřídala lehkost, ale díky
vysokým teplotám propotili mnohem
víc než na
kluzišti. Po
náročné přípravě se celé
družstvo účastnilo brigády na sokolovně, kde
uchopili namísto hokejek aku vrtačky.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Během letošního roku se naše jednotka účastnila několika zásahů, které jsou
svou povahou velice rozmanité.
2.4. Požár lesa Potštát, 8.4. Požár trávy Střítež, 8.4.Požár výrobních prostor
Hranice, 23.4.asistence RZS pomoc
s pacientem, 30.4.únik nebezpečných látek, 24.5.
Dopravní nehoda, 15.6. Požár lesa Libavá, Nejnáročnějším zásahem byl požár lesa ve vojenském újezdu Libavá, kterého se
účastnilo 18 jednotek
Jednotka je dále zapojena do pomoci obci a občanům. Během roku čistíme
studny, pomáháme při stavbě sokolovny a zajišťujeme další činnost. Bohužel
prostory pro garážování techniky se stále zhoršují. Nemáme k dispozici šatny
ani sociální zázemí. Nicméně v provizorních podmínkách jsme stále připraveni být nápomocni.
V pátek 13. září plánujeme otevřít garáže, abyste i Vy mohli nahlédnout na
techniku, kterou máme ke své dobrovolné práci k dispozici.
Martin Perůtka – velitel družstva
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