Obec STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

LUDINA

OBČASNÍK

SLOVO NA ÚVOD
Rok 2019 je již minulostí a po
bujarých oslavách jsme přivítali rok
nový. Každý si jistě vyhodnotí co se
podařilo zvládnout a kde nás ještě
pata pálí. Mnoho z nás si jistě dalo
předsevzetí, kterými chtějí začít
tvořit své plány a naplňovat
myšlenky.
I my jsme několikrát hodnotili, zdali
první rok v čele obce byl úspěšný,
ale hodnocení je na každém
občanovi naší obce. Společně jsme
otevřeli rekonstruovanou budovu
Sokolovny, na kterou jsme dlouhá
léta čekali. Dokončili rekonstrukci
veřejného osvětlení a začali
připravovat plány, jak na odpady.
Jako každý majitel lesa se i my
snažíme bojovat s kůrovcovou
kalamitou a pro chvíle odpočinku
připravovat kulturní dění v obci.
Veliké díky patří spolkům v obci,
které se zapojily do celoroční práce
a udržují soulad mezi lidmi v obci.
V manželství jsou vždy dva lidé,
kteří celý život hledají kompromisy,
aby jejich svazek byl šťastný. Proto
není jednoduché vyhovět ani všem
840 občanům naší obce. I přesto je
zřejmé, že dokážeme společně
vytvořit krásný domov a příjemně
žít své životy v naší vesnici.

Z celého srdce bych Vám všem rád
popřál pevné zdraví, rodinnou
pohodu a plno sil a úspěchů při
naplňování svých přání v roce 2020.
Radim Haitl

1 Březen 2020

č.

TŘI KRÁLOVÉ

Jak jsme již zvyklí, tak i v letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka
v naší obci. Sbírku organizuje Charita Hranice ve spolupráci se základní
školou a obcí. V sobotu 11.ledna v 9 hodin vyrazily tříkráloví koledníci
do uliček naší obce, aby přinesli do našich domovů radostnou zprávu
o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.
Sbírku organizuje Charita Hranice ve spolupráci se základní školou a
obcí. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky
je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí.
Přepočítávání pokladniček proběhlo v pondělí na obecním úřadě za
přítomnosti zástupců Charity Hranice, předsedkyně TJ Střítež nad
Ludinou, kameramana Hranického televizního zpravodajství a všech
koledníků. Společně jsme v naší
obci přispěli částkou 48 672,-Kč.
Děkuji všem organizátorům a
koledníkům za zajištění této
tradiční akce. Vám všem pak za
dary, kterými jsme společně
získali finanční prostředky na
pomoc lidem v nouzi.
Radim Haitl, starosta

starosta obce
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Co se tedy zvládlo?
Rok 2019 je již minulostí a jelikož se i Vy zajímáte o dění
v obci, hlavně zdali se zastupitelstvu daří pokračovat v
úspěšném rozvoji naší obce, pokusím se informovat o
projektech, na které se navázalo a nově podařilo uskutečnit.
Začátek roku a následně i celý půlrok bylo potřeba dokončit
stavbu sportovního zařízení včetně čistírny odpadních vod.
Bohužel stavba se neobešla bez komplikací a věci, které
projekt neřešil, bylo nutné realizovat svépomocí nebo
místními řemeslníky. Olomoucký kraj nám přispěl finančně
na dostavbu zařízení.
Obložení sálu, výroba pódia, vybavení výdejních kuchyněk
nebo výroba akustických prvků pro zkvalitnění ozvučení
jsme dodělávali po ukončení stavebních prací dodavatelem
stavby. Využili jsme
brigádnické výpomoci družstva
hokejistů k montáži
akustických prvků a montáže
nábytku. Za finančního
přispění z rozpočtu
Olomouckého kraje, jsme
zakoupili židle, stoly a ozvučení sálu. Průběžně
zajišťujeme další
vybavení, abychom mohli
využívat i sál v patře na
případné rodinné oslavy.
Jelikož vlastníme i bytový
dům, který si žádá opravy,
podařilo se nám
zaizolovat základové
zdivo a zamezit průniku vod do sklepů. Při výkopových
pracích jsme zjistili závady na odpadních vedení z budovy
střediska, které byly potřeba odstranit a následně přepojit na
novou čističku. V současné chvíli větráme a vysušujeme
zdivo, které naši zaměstnanci museli osekat. Věřím, že se
podaří sklepy opět zrekonstruovat, aby nájemníci mohli i tyto
opět využívat. Již nyní je pozitivem, že se zabránilo dalšímu
šíření plísní v budově.
Určitě jste zaznamenali, že byla v roce 2018 zahájena
rekonstrukce veřejného osvětlení, která byla vlivem stavby
rekonstrukce nízkého napětí postupně oddálena. Využili
jsme spolupráce s firmou zajišťující výkopy elektro kabelů
na dolním konci a podařilo se připravit projekt ke
stavebnímu povolení na uložení vedení kabelů veřejného
osvětlení do země. Za finanční podpory Olomouckého
kraje jsme pořídili nové sloupy a vybudovali nové
osvětlení v této části obce.

Na horním konci nebylo jednoduché osvětlit
komunikaci a zabezpečit bezpečnost chodců
z řádu veřejného osvětlení, a proto jsme se
rozhodli pořídit solární svítidla.
Při plánování rekonstrukce infrastruktury v obci,
jsme požádali o finanční podporu na opravu
veřejného rozhlasu, kterou jsme obdrželi. Bylo
pořízeno nové hlásné zařízení. Opraveny a
dokoupeny vysílače na sloupech, které pokryjí
hluchá místa v obci. Hlásný systém byl napojen na
pult Krajského operačního a informačního
střediska, který jej bude využívat pro mimořádné
události.
Podařilo se výměnou prostor zvětšit obchod
s potravinami a zajistit i větší možnosti nabídky
zboží. Poděkování patří manželům Pilchovým a
paní Staňkové za spolupráci při přestavbě a
stěhování.
Opět jsme nezapomněli na obnovu vybavení
jednotky našich hasičů a pro zajištění ochrany
zdraví ú zásahů jsme pořídili novou dýchací
techniku.
Pomoc nám
poskytl
Olomoucký
kraj, Generální
ředitelství
HZS a dotace
z nadace
dobrovolných hasičů. Z důvodu špatného stavu
střechy na budově hasičárny, došlo ke škodám,
které musíme svépomoci odstranit.
Z důvodu velkého navýšení nákladů na svoz a
likvidaci odpadů jsme se po několika letech vrátili
k pytlovému sběru. Od září pravidelně zajišťujeme
svoz pytlů s plasty od všech domů.
Vnímáme potřebu naší farnosti opravit místní
kostel, a proto jsme se podíleli na zajištění elektro
kabelů. Věřím, že se podaří plánovanou
rekonstrukci zvládnout v celém rozsahu.
Je mnoho vykonané práce, kterou bohužel není
vidět, ale pokud je ku prospěchu občanů, tak má
smysl. Proto bych rád poděkoval zaměstnancům
obce za nasazení a pracovní úsilí. Členům spolků
a všem občanům, kteří se podíleli na rozvoji obce
v minulém roce.
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Finanční podpora z
rozpočtu Ol.kraje 2019
Rekonstrukce sokolovny
Nákup vybavení pro JSDH
Nákup drobného vybavení sálu
Nákup ozvučení sálu
Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu

Budova školy si po letech užívání žádá opravy.
Předpokládáme i rozšíření kapacity školky z důvodu
nárustu dětí v naší vesnici. Pokud se poohlédneme
900 000,100 000,30 000,40 000,500 000,-

A plány do budoucna?!
Naší prioritou je stále rozvíjet naši obec a vytvářet podmínky
pro příjemný život.
Přestože na sport a volný čas již bylo vynaloženo mnoho
prostředků, chceme
rekonstruovat školní
hřiště pro výuku dětí.
Spolkový život a
pokračování
ve výstavbě
společných
prostranství pro volný
čas občanů. Požádáme
o dotaci na
rekonstrukci spolkového domu, aby spolky měly své zázemí
ke své činnosti.
Dopravní infrastruktura je také vleklým tématem, a proto je
v našich prioritách rekonstrukce silnice v části Hory, výstavba
části chodníku na horním konci a rekonstrukce chodníku u
zastávky na dolním konci.
Kanalizaci a výstavbu centrální ČOV již v minulosti
zastupitelé projednávali. Proto jsme zahájili jednání
s projektanty na přípravě studie a proveditelnosti kanalizační
sítě. Současné zákony nás všechny tlačí k evidenci likvidace
odpadních vod a náklady s tímto spojené značně porostou.
Velice citelně se snižují i výše finanční podpory, tak se
budeme snažit zajistit maximální dotaci a finanční prostředky
na celou stavbu.
Garážování obecní techniky a zázemí pro naše zaměstnance
nás stále trápí. Připravujeme studii výstavby zázemí a garáží
pro techniku obce a hasičské vozy, které parkují v pronajatých
prostorách bez sociálního zázemí.
Odpadové hospodářství a nakládání s odpadem je dalším
impulzem pro zamyšlení i aktivní přístup. Máme zpracovanou
žádost na pořízení kontejnerů pro snadnější odkládání
tříděných odpadů. Chceme být soběstační a pořídit i nosič
těchto kontejnerů.

po svém okolí, tak společně nalezneme mnoho
dalších potřebných a důležitých věcí, které je potřeba
realizovat. Bohužel, peníze jsou až na prvním místě!
Protože je mezi námi spousta lidí, kteří rádi přiloží
své ruce ke společné práci, tak jsem přesvědčen, že
se nám podaří projekty realizovat. Na které nezbydou
peníze, tak si uděláme svépomoci. Vždyť jsme to
dokázali již na výstavbě sportovního areálu Na
Zahradách.
Zapojili jsme i děti do projektu veřejných prostor,

kde nám své představy nakreslily. Alespoň tři
projekty dětí k nahlédnutí dnes přikládáme. I vy
ostatní pošlete své projekty a náměty, které budeme
moci společně uskutečnit.

Příprava na
projektovou
dokumentaci
výstavby
kanalizace a
čistírny
odpadních
vod již začala. O průběhu Vás
budeme informovat.
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Poplatky na letošní rok
Poplatky za psa
Za psa
Poživatel důchodu
Za druhého psa a každého dalšího

150,-Kč
75,-Kč
225,-Kč

Obecně závazná vyhláška
č.1/2019 a č.2/2019

Poplatek za
Svoz komunálního odpadu za osobu s trvalým pobytem
500,-Kč
Svoz komunálního odpadu za osobu podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
500,-Kč
Za osobu, která vlastní v obci stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci
500,-Kč

Harmonogram svozu komunálního
odpadu v období říjen 2019 - duben 2020
Po

Po

Po

Po

6.1.2020

20.1.2020 3.2.2020
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2.3.2020
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Pytlový svoz plastů bude probíhat
v den svozu komunálního odpadu!
Pytle si můžete bezplatně vyzvednout v pracovní
dobu na obecním úřadě.

Pronájem hrobového místa na
deset let
Jednohrob
Dvojhrob
Urnový hrob
Poplatek za provoz hřbitova na jeden rok

Poplatky můžete začít
hradit v pokladně
obecního úřadu od
2.března 2020.

300,-Kč
500,-Kč
200,-Kč
50,-Kč

V loňském roce došlo po několika letech ze
strany svozové firmy k velice podstatnému
navýšení cen služeb. Z tohoto důvodu jsme
byli nuceni v mezích zákona i my reagovat a
připravit novou Obecně závazná vyhláška č.
02 / 2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Další úpravou prošla i Obecně závazná
vyhláška obce Střítež nad Ludinou č. 1/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Střítež
nad Ludinou.
Oba tyto dokumenty naleznete na stránkách
obce.

Ordinační doba obvodní lékařky
MUDr.Kutějové ve Stříteži nad Ludinou
Úterý 7:00 – 12:00 hod,
Čtvrtek 12:00 – 17:00 hod
Pronájem sportovního sálu
Sál
300,-Kč/hodina
Kurt badmintonu
150,-Kč/hodina
Sál v Sokolovně k oslavám
kapacita cca 66 míst
3 000,-Kč/6 000,-Kč
Info na obecním úřadě nebo paní Lévová
Tel: 605 144 093.
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Kultura
Od práce a každodenních povinností jste si určitě našli i
chvíli na relaxování, posezení se sousedy a přáteli.
V průběhu roku se v naší obci uspořádalo mnoho
kulturních akcí, ze který si každý měl možnost vybrat.
Teplé měsíce patřily tradičnímu pálení čarodějnic, kácení
májky a hodovým slavnostem.
V říjnu jsme si společně připomněli vznik samostatného
československého státu, který byl zakončen sousedským
posezením ve sportovním areálu Na Zahradách.
Po mnoha letech bylo možné navštívit sál Sokolovny, kde
divadelní soubor Tyl odehrál představení „Pani
Fantomasová se zlobí". Tento soubor již v minulosti často
navštěvoval naši obec se svými představeními a letos
v březnu budeme mít opět příležitost jej u nás přivítat.
Tělovýchovná
jednota
připravila
listopadový bál,
který přilákal
milovníky tance
a zábavy.
Nebylo
jednoduché
upravit sál tak,
aby hudba měla
ty nejlepší podmínky a návštěvníci bálu si užili příjemný
večer.
Poděkování patří týmu hokejistů, kteří během dvou dní
vyrobili a namontovali akustické prvky na stěny sálu. Paní
Kubáčová z Partutovic se svými zaměstnankyněmi i přes
pracovní vytížení vyrobila závěsy na sál a pódium. Byl to
velice hektický měsíc, ve kterém všichni obětovali spoustu
osobního času, abychom připravili nový sál na kulturu pro
nás všechny.
V prosinci jsme si
dovolili před
příchodem
vánočních svátků
uspořádat
Country večer,
abychom nabídli i
milovníkům
tohoto žánru se
uvolnit a
zavzpomínat na letní trampské večery a folk.

Na prknech střítežského pódia se představilo
hned několik kapel, se kterými bylo možno si
nejen zazpívat, ale i zatančit.
Advent a čas
předvánoční
jsme zahájili
společným
rozsvěcením
vánočního
stromu. Za
nádherného hudebního doprovodu střítežské
scholy, která si připravila pásmo písní, bylo
možné se společně v příjemné atmosféře naladit
na příchod Vánoc. Chladné počasí zahnal a
dobrou náladu navodil horký svařák i teplý čaj.

Odpoledne na štědrý den bylo již ve znamení
koled, které si opět připravili muzikanti,
trumpetisté pod vedením pana Ladislava
Hynčicy.
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Kulturní a společenský kalendář
na rok 2020
22. února
14. března
15.března
3. dubna
7. dubna
12. dubna
25. dubna
1. května
7. května
10. května
30. května
7. června
27. června
31. července
6. září
19. září
19. září
20. září
30. října

7. listopadu
14. listopadu
24. listopadu
28. listopadu
6. prosince
16. prosince
. prosince
. prosince
24. prosince
24. prosince
27. prosince
31. prosince

Vodění medvěda - pochůzka obcí,
maškary, hudba
Divadelní představení "Dědeček, aneb
musíme tam všichni."
Bruslení pro obec 9:45 - 11:15
Setkání s jubilanty obce
Velikonoční tradice a řemesla
Vítání občánků
Medvědí stezka RC SPV Přerov
Pálení čarodějnic
Závěrečný večírek žáků 9. třídy
Svátek matek - kulturní pořad s
vystoupením dětí ZŠ,MŠ
Dětský den 14-17 h, Kácení máje
Turistický výšlap - Beskydy-Jeseníky
Turnaj v malé kopané
Cyklovýlet - Slezská Harta
9. ročník soutěže mladých hasičů
" O pohár starosty obce"
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Střítežské hody - hodová zábava Kalibra
Střítežské hody – hodové posezení
s Partutovjankou
Lampionový průvod. Státní svátek: Den
vzniku samostatného československého
státu
Tradiční podzimní hon
Myslivecký ples
Adventní dílna pro rodiče
Podzimní bál Tělovýchovné jednoty
Koncert Střítežské scholy, Rozsvěcení
vánočního stromu
Vánoční besídka a posezení s cukrovím
Vánoční besídka žáků MŠ
Předvánoční koncert žáků ZUŠ
Troubené a zpívané koledy u Vánočního
stromu
Půlnoční mše svatá
Badmintonový turnaj dvojic
Ohňostroj pro děti

Pokud i Vy máte zájem připravit a zorganizovat
společenskou akci, tak neváhejte. Obec ráda
podpoří aktivní přístup a budeme rádi za zájem
stmelovat a udržovat přátelský život našich
občanů.
V místní části Hory u lapače naplavenin bychom
rádi za pomocí dobrovolnické práce občanů
vybudovali přírodní posezení, aby i zde jsme našli
místo odpočinku v přírodě. Máte-li nápad, jak tento
prostor realizovat, tak prosím přispějte a zapojte se
do této akce. Vnímáme, že horní část obce má
velice omezené možnosti a většina zázemí pro
rodiny s dětmi je v dolní části obce. Pokud jste
ochotni nabídnout část pozemku, který by mohl
sloužit jako zázemí pro volný čas, tak prosím
nabídněte. Nestačí jen chtít, ale musíme i něco
začít společně tvořit.

Sport a děti

Děti a jubilanti

6

Téma – Odpady a co s nimi?
Situace nakládáním s odpady se stále zhoršuje. Jelikož se
jedná o naše životní prostředí ve kterém žijeme, tak je nutné,
abychom se začali všichni snažit odpady řešit společně.
Již v loňském roce jsme Vás informovali o připravovaných
změnách v odpadovém hospodářství, které budou mít značný
vliv na peněženky nás všech. V prosinci byla vydaná nová
vyhláška o výši poplatků, které se navyšovaly. Již po
uveřejnění jsme slýchali dotazy PROČ? Nyní tedy důvody.
Poplatek za odpad je stanoven zákonem. Je tvořen z ceny za
Stále je umístěn kontejner u hřbitova na bio.odpad
skutečné náklady za svoz odpadu za předešlý uzavřený
a hřbitovní odpad. Pod budovou mateřské školky
kalendářní rok. Tedy rok 2018 a částkou na dorovnání
jsme umístili na listí a trávu další kontejner!
skutečných nákladů. Tato vydělena počtem občanů s trvalým
pobytem a vlastníků rekreačních objektů. Cena za svoz je
Víte jak třídíme tyto odpady?
paušální a rozhodující je tedy objem odpadů a četnost
vyvážení. Pokud máme více popelnic a odpadů, tím více
Takto si sami zvyšujeme
zaplatíme. Není tedy zapotřebí mít tituly, abychom si
náklady na odpad!!!
vypočetli výši poplatků a uvědomit si, že třídit odpad se
vyplatí!
Líbí se nám jak žijeme?
Odpad se dělí na tříditelné složky jako sklo, papír, biologické
odpady rostlinného původu, kovy, nebezpečný odpad,
objemový odpad, směsný komunální odpad a jedlé
tuky a oleje, nápojové kartony.
Možnosti v naší obci jsou a potřeba je využívat!! Způsob
ukládání řeší vyhláška 1/2019 o nakládání s odpadem.
Čtyři sběrná místa na
tříděný odpad a nově
místo vedle OÚ na
uložení papíru a plastů.

NELÍBÍ!

V den svozu komunálního
odpadu svážíme pytle
s plasty od každého domu.
Díky tomuto způsobu se
podařilo šetřit náklady
na tříděný odpad a pytle
nabízíme bezplatně na OÚ.
Přestože jsme již několikrát rozdávali letáky s informacemi,
tak stále někteří neví, kde odpad odkládat a porušují zákon.
Od ledna letošního roku sbíráme od občanů i jedlé tuky a
oleje. Zatím vedle OÚ, ale dále rozmístíme další 2 nádoby.
Jak odevzdat tento odpad se dočtete v příloze zpravodaje.

Pomozte i vy
třídit odpad
na své místo.

Za vytříděný odpad získá obec odměny, za které
lze nakoupit pytle, koše a tím zabránit dalšímu
ukládání po naší vesnici.
Pokud budeme chtít a pomůžeme si, bude i
naše prostředí krásnější.
V nejbližší době zmizí i nádoby na plast z naší
obce a my budeme svážet pouze pytle od každého
domu.
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Téma – Odpady a co s nimi?
DO ŽLUTÉHO
KONTEJNERU PATŘÍ

DO ŽLUTÉHO
KONTEJNERU NEPATŘÍ

•

fólie, igelitové sáčky,
plastové tašky

•

•

sešlápnuté PET
lahve, kelímky od
jogurtů, nápojové
kartony
nádoby od
kosmetiky a čisticích
prostředků
obaly od CD,
polystyren (menší
kusy)

•

•

•

obaly se zbytky jídla
nebo čisticích
prostředků
molitan

•

podlahové krytiny,
novodurové trubky,
PVC

•

DO MODRÉHO
KONTEJNERU PATŘÍ

DO MODRÉHO
KONTEJNERU
NEPATŘÍ

•

časopisy, noviny, sešity,
knihy bez pevné vazby
papírové obaly,
krabice, vše z lepenky

•

•

obálky s fóliovými
okénky

•

•

papír s kancelářskými
sponkami

•

•

bublinkové obálky
pouze bez plastového
vnitřku

•

•

•

celé svazky knih
s pevnou vazbou
uhlový, mastný
nebo znečištěný
papír
mokré papírové
kapesníky, ručníky
rulička od
toaletního papíru,
plato od vajíček
dětské pleny

DO KONTEJNERU NA
SKLO PATŘÍ

DO KONTEJNERU NA
SKLO NEPATŘÍ

•

•

•

•

barevné sklo a čiré
sklo
lahve od vína, jiných
alkoholických i nealko
nápojů
tabulové sklo z oken
nebo dveří

•

•

keramika a
porcelán
zrcadla, autosklo,
drátované sklo
varné sklo nebo
zlacené sklo

DO NÁDOBY NA
BIOODPAD PATŘÍ

DO NÁDOBY NA
BIOODPAD NEPATŘÍ

•

•

•
•

•
•

veškeré rostlinné
zbytky
pytlíky s čajem, lógr
z kávy
pečivo, skořápky od
vajíček
lepenka, papírové
kapesníky
popel ze dřeva

•

maso, kosti, ani jiné
živočišné zbytky
rostliny, které jsou
napadené chorobami
exkrementy
živočišných zvířat
popel z uhlí

•

nedopalky cigaret

•
•
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Dny v týdnu
2020

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Týden

Út

St

Čt Pá

So

Ne

číslo

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
7
13 14
20 21
27 28

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27
3
10
17
24

2 3
9 10
16 17
23 24
30
1
7
8
14 15
21 22
28 29
4
5
11 12
18 19
25 26

2
9
16
23
30
6
13
20
27

3
10
17
24
31
7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

01
02
03
04
05
05
06
07
08
09
09
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53

Po

1
8
15
22
29

4
11
18
25
1
8
15
22
29

5
12
19
26
2
9
16
23
30

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

prac.
Dnů
2
5
5
5
5
0
5
5
5
5
0
5
5
5
5
2
3
4
4
5
4
0
4
5
5
5
5
5
5
5
2
3
4
5
5
5
0
5
5
5
5
1
4
5
5
5
2
2
5
5
5
4
0
5
5
4
5
1
4
5
5
3
4

Svoz komunálního odpadu
Svoz pytlů s plastovým odpadem
Velkoobjemový sběr / kontejnery
Sběr železa 14.března
Kulturní akce v obci
Sportovní akce

Nádoba na sběr
rostlinných tuků
a olejů z domácností
Vedle obecního úřadu na
Č.p.109.
Sběr použitého kuchyňského oleje.
• Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat s
použitým kuchyňským olejem, když na něm
usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?
• Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
• Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím
životní prostředí!
• Dávejte olej nám!!!
• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes
sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete!
• Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci
a vložte do naší označené sběrné nádoby.
• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale
i sobě a naší obci.
• My olej využijeme jako druhotnou surovinu,
tím společně ochráníme naše životní prostředí.
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Téma – Odpady a co s nimi?
Porovnání množství komunálního odpadu a náklady, které
hradíme za odpad (uložení odpadu) a za svoz (doprava).

Období

množství
odpadu t

náklady
za
odpad

náklady
za svoz

cena za KO
celkem

1Q 2018

36,8

40 830

12 579

53409,00

2Q 2018

48,16

53 434

14 675

68109,00

3Q 2018

44,59

49 473

12 579

62052,00

4Q 2018

50,13

56 091

16 772

1Q2019

42,8

52 884

26 641

72863,00
79525,00

2Q2019

50,51

65 916

39 284

105200,00

3Q2019

46,68

60 918

39 284

100202,00

4Q 2019

39,52

51 574

33 672

85246,00

Komunální odpad bude stále složitější na likvidaci
a bude potřeba řešit jeho spalování. Již se několik
institucí zabývá jak situaci řešit dále.

Tabulka pro porovnání množství tříděného
odpadu, který produkujeme v naší obci.
Zde můžete vidět, že jsme vytřídili
o něco málo víc plastů než v předešlém roce.
V třídění skla jsme dlouhodobě nad
průměrem.
Papír se daří shromažďovat na sběrném
místě a tím šetřit peníze za likvidaci ze sběrných
kontejnerů, kde nás nejvíce zatěžují náklady na
dopravu.

Sklo
t

Papír Papír
t
cena

cena
cena
za
za svoz
odpad VČ.dph

1 225

2,7

0,54

311

1 535

28247

1 541

3,74

0,58

334

4 738

31712

1,79

1 029

3,57

1,33

765

1 909

32283

4Q 2018

2,63

1 512

1,4

0,89

512

2 114

28247

1Q 2019

2,6

2 612

1,87

0,98

490

3 102

29 786

2Q 2019

3,31

4 303

2,06

1,4

700

5 003

41 195

3Q 2019
4Q 2019

3,08

4004

2,63

0,97

485

4489

37 837

2,84

3692

2,54

0,73

365

4057

12 498

čtvrtletí
Plast t
komodita

Plast
cena

1Q 2018

2,13

2Q 2018

2,68

3Q 2018

Jelikož největší položku při svozu nádob na tříděný odpad
činí náklady na dopravu a manipulaci, tak jsme začali svážet
pytle s plasty od každého domu. Po zaplnění kapacity
objednáme auto, které hromadně sveze několik svozů.
Tento způsob je běžně využíván v okolních obcích a my
doufáme, že ušetříme nemalé finanční prostředky v rozpočtu
obce. V nejbližší době odstraníme nádoby na plasty z naší obce,
jelikož zde ukládají odpad občané sousedních obcí.
Pytle na plasty jsou bezplatně k dispozici na pokladně
obecního úřadu v pracovní dobu.
Jsem přesvědčen, že tyto kroky a vzájemná spolupráce
povede ke zlepšení prostředí a šetření zbytečných výdajů.
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Spolkový život
Včely a včelaři 2019 - 2020
Mnozí z Vás mohli zaregistrovat
v minulých letech různé informace
v médiích o hromadných úhynech včelstev
v USA a dalších zemích bez vysvětlitelných důvodů.
Tyto problémy však byly pro nás vzdálené a těžko
představitelné. Ke konci roku však ve sdělovacích
prostředcích proběhly informace i o problémech
s našimi včelstvy u nás, přímo v České republice.
Jelikož jsme si již přivykli na to, že v médiích rádi
přehání a hledají hlavně katastrofické zprávy, tak
těmto informacím mnozí nevěnovali pozornost.
Bohužel v tuto chvíli musím konstatovat, že tentokrát
nikdo nepřeháněl, jelikož situace se včelami na území
naší základní organizace vážná je, i přesto, že až do
konce léta tomu nic nenasvědčovalo.
Loňský rok 2019 mnozí včelaři označili, co se týká
medného výnosu, za rekordní, včelstva byla v plné
síle a dařilo se i ve velké míře stavy včelstev
navyšovat. Tak, jako každý rok, v průběhu srpna,
včelaři včelstva řádně připravili na zimu a za
odebraný med dodali včelám cukerný roztok. V té
době se již začaly objevovat první zprávy o útočících
přemnožených vosách, o cizích loupeživých včelách
apod. Větší výskyt vos pravděpodobně zaznamenala i
většina z Vás.
A pak s podzimem přišla zkáza, kterou v zahraničí
označují jako CCD (angl. zkr. označující Kolaps
včelstev). Konkrétně to znamená, že jeden den jsou
v úlech silná včelstva připravená na zimu a po týdnu,
bez zjevné příčiny, zbude v úle hrstka posledních
včel s královnou anebo vůbec nic. Vosy, sršni a cizí
loupeživé včely pouze dokonávají dílo zkázy.
Prvopočátkem toho všeho je, že včely, jedna za
druhou, vyletí z úlu a už se nevrátí a zahynou.
Aby byl tedy popis tohoto jevu konkrétní, v období
od 15.9. do 15.10.2019 zmizelo na území naší
organizace (Střítež n.L., Olšovec, Partutovice,
Jindřichov) 184 včelstev. Dá se předpokládat, že
tento počet se do jara ještě zvýší neboť mnoho
dalších včelstev je oslabeno tak, že zimu nebudou
schopna přežít. V této chvíli jsou tedy v naší obci již
místa, kde včely zmizely úplně, jelikož včelaři přišli
o všechna včelstva. Co se týká celorepublikového
stavu, tak jsou místa, která jsou zasažena stejně jako
my, ale naopak některé kraje úhyny zatím nehlásí.
Oficiální odhady ztrát se pohybují v průměru okolo
50%.
Katastrofa, která naše včely postihla, nemá jednu
příčinu ani konkrétního viníka, je vyústěním celé

řady faktorů a odráží celkový stav životního
prostředí, hospodaření v přírodě a způsobu
včelaření. Včely tentokrát již nedokázaly
vzdorovat činnosti člověka a podlehly nemocem
a vlivům, se kterými si dříve poradily.
Bohužel musím citovat Alberta Einsteina, který
význam včel zdůraznil větou: „Zmizí-li včely,
zmizí i lidstvo“. Včely ještě nezmizely, ale
varování tady už je. Jistě se nám podaří do dvou
let počty včelstev opět navýšit, ale máme počítat
s tím, že podobné situace budou nastávat čím dál
častěji? Měli bychom uvážit, zda neustálá snaha
o vyšší zisky z přírodních zdrojů, polí, lesů,
nevede k nenávratné devastaci životního
prostředí. Když na zemi nebudou moci žít včely,
budou zde žít lidé?
František Holík

Tělovýchovná jednota
slaví 25 let

Tělovýchovná jednota ve Stříteži nad Ludinou
má 88 členů a slaví letos 25 let činnosti.
Sdružujeme hokejový klub, kroužek žen, oddíl
Rodičů a dětí a oddíl volejbalistů a florbalistů.
V lednu r. 2019 jsme uspořádali dvacátý druhý
karneval pro děti a již naposled v jídelně místní
základní školy. V komorním prostředí se sešlo
asi 100 dětí se svými rodiči. V březnu jsme
zorganizovali zájezd na bruslení pro veřejnost.
Také v březnu se naše členky Liduška
Šrámková a Eva Wolframová zúčastnili Valné
hromady Regionálního centra Sportu pro
všechny Přerov a zároveň semináře cvičitelů
v Lipníku nad Bečvou. Všichni společně jsme
zhodnotili naši činnost na Valné hromadě Na
11

Spolkový život
Zahradách v dubnu 2019. Naši nejmenší si přišli
zazávodit na 52. ročník Běhu vítězství v Hranicích.
Ve středu 10. dubna se sešli naši členové i nečlenové
v počtu 22 brigádníků na sázení stromků
v Okrouhlíku. Podotýkám, že účast byla
mezinárodní! Sázel s námi i Brazilec Gustavo
Coimbra. Poděkování patří všem členům za hojnou
účast.

Tyrolské setkání žen na Uhřínově se konalo opět po
roce od pátku 26. 4. do soboty 27.4. Květen se opět
nesl v soutěžním duchu. 11. května se účastnilo 14
dětí regionální soutěže v atletickém víceboji
v Přerově. Děti si vyzkoušely atletické disciplíny
(sprint na krátkou trať, běh, skok do dálky, hod
kriketovým míčkem a ty větší granátem). Terezka
Thielová z Olšovce postoupila do krajské soutěže na
stadioně SK Přerov a vybojovala krásné 5. místo
v kategorii mladších žaček.
Medvědí stezka 2019 dětí a mládeže se konala v Ústí
u Hranic. Úspěšně reprezentovali Jan Škrhla ml.,
Jindřich Perdula, Jakub Šatánek, Antonín Stržínek,
Jolana Kozáková z Olšovce, Tereza Čočková,
Samuel Beláň z Jindřichova, Lukáš Klíma
z Partutovic, Petra Miková, Natálie Maléřová,
Kateřina Bukovčáková a Michaela Röderová. Do
krajského kola této soutěže ve Velké Bystřici u
Olomouce 18. 5. se probojovali mladší žáci Jakub
Šatánek a Antonín Stržínek a zde získali 2. místo a
tímto získali postup i do celostátního kola.
Poslední červnovou sobotu mužská sekce uspořádala
Na Zahradách turnaj v malé kopané pro všechny
milovníky kulatého sportu „ O střítežský pohár“.
Přihlásilo se 9 týmů. Pořadí: 1.Kňura team, 2.
Jindřichov,3. Střítež, 4. Bronx, 5. Čelzí, 6.Potštát, 7.
Partutovice,8. Střítež Juniors, 9. TJ Sokol Žilina.
První prázdninový měsíc jsme zpestřili sobě i fandům
cyklovýletem s názvem „Valašská Bystřice 2019“.
V září se celá obec prozářila obrovským
sportovním svátkem. Konečně jsme slavnostně
otevírali nově zrekonstruovanou sokolovnu,
která se oficiálně uvedla do provozu právě na

střítežské hody 2019. Předsedkyně TJ Střítež
Naďa Šváčková připomněla 25 let od vzniku TJ
Střítež nad Ludinou. Budoucnost v užívání
sokolovny patří našim nejmenším. I ti se
představili na slavnosti. Kroužek Rodičů a dětí si
pod vedením cvičitelky Marie Haitlové připravil
vystoupení s názvem Radujme se s včelkou
Májou. Návštěvníkům akce se představili
všechny složky TJ. V sobotu jsme sportovní
prkna pokřtili volejbalovým turnajem smíšených
družstev – 17. ročníkem „O pohár starosty
obce“. A výsledek: 1. TJ Střítež n.L.2. TJ Sokol
Velká, 3. No name (Brno), 4. Hrabůvka, 5. ZTP
Hranice.
Od října jsme spolu s místními hasiči a základní
školou začali využívat tento dlouho očekávaný
sportovní stánek a doufám, že napořád. Za
přispění dotace pořídila TJ za částku asi 50 tisíc

Kč (sloupky a síť na badminton, trampolínu,
žíněnky, kozu, švédskou bednu a odrazový
můstek).
Hned prvním reprezentačním plesem v nové a
krásné sokolovně se stal právě ples
Tělovýchovné jednoty a opravdu se vydařil, jak
počtem účastníků, tak svou atmosférou. Poslední
akcí roku se byl Vánočních turnaj smíšených
dvojic v badmintonu. Přihlášených bylo 16 párů
a zájem byl opravdu neutuchající. Do užšího
finále se probojovalo 8.párů kde zvítězili Helena
a Jiří Jordánovi před párem Kristýna Chrastinová
/ Martin Třetina a Denisa Silná / Radek Čech.
Za podporu a celoroční spolupráci patří velké
poděkování Obci Střítež nad Ludinou a Základní
škole ve Stříteži nad Ludinou.
Obrovský dík za finanční podporu patří MŠMT,
Obci Střítež nad Ludinou, Obci Jindřichov a
Obci Olšovec.
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Spolkový život
Dále děkujeme všem sponzorům, členům TJ a našim
příznivcům a občanům Stříteže nad Ludinou.
Tělovýchovná jednota ve Stříteži nad Ludinou děkuje
touto cestou sponzorům za finanční příspěvky podporu
Maškarního karnevalu ve Stříteži nad Ludinou, který se
uskutečnil
v neděli
26.ledna
2020:

„Pálení čarodějnic“, v květnu společně se sbory
14.okrsku oslavili svátek sv.Floriána v naší obci,

zajistili květnové kácení májky a lampionový průvod.
Společně s obcí jsme otevřeli Sokolovnu a uspořádali
prosincový Country bál a připravili ohňostroj
Bronislav Šnejdrla, Hranicko a.s.,
na přivítání nového roku. Věnujeme se i hasičskému
Zubní laboratoř Gabriela Drexlerová,
sportu a jako již několik let jsme uspořádali soutěž
AURA-engineering Hranice s.r.o., Radek Kuba,
mladých hasičů. Nejen kultura, ale ani práce nám není
Zdeněk Maléř, zemní práce a nákladní doprava, Střechy
cizí. V dubnu členové sboru provedli každoroční sběr
Potáček, s.r.o.
starého železa, zahájili demolici komína na budově
Autodoprava a zemní práce Jaromír Bartoš
vedle sokolovny, podíleli se na opravě střechy a
Strojírny Olšovec s.r.o., Likérka Koláček s.r.o.,
přípravě obecních hodů.
Naše družstva mladých hasičů se již tradičně účastnila
celostátní hry plamen, okresní Velké ceny a
Bc. Naďa Šváčková, předsedkyně TJ Střítež nad Ludinou
pohárových soutěží. Kolektiv mladších žáků se stal
______________________________________________
vítězem a starší žáci obsadili čtvrté místo v seriálu
Velké ceny 2019. I jednotlivci reprezentovali naši
obec na soutěžích v běhu na 60 m překážek. Nejlépe
se umístil Vojta Prokeš, který obsadil druhé místo
v kategorii mladší žáci.
Letošní rok je pro naše sdružení pod titulem volební.
Dovolujeme si poděkovat vedoucím bratrům
Do konce ledna si jednotlivé sbory volili své výbory
Čočkovým, manželům Prokešovým za jejich obětavou
a následně připravovali kandidáty do okrsků i okresu.
Není vždy jednoduché najít vhodné kandidáty, jelikož zájem práci a všem mladým hasičům za dlouholeté
o vedoucí funkce v dobrovolných organizacích je velice malý. vynikající úspěchy.
Do letošního roku jsme si opět připravili bohatý plán
Na pozici starosty sboru byl zvolen Marek Mynář, který již
práce, který za podpory hesla „Bohu ku cti, bližnímu
několik let vede dobrovolné hasiče v naší obci. Novou
ku pomoci“ chceme naplnit.
jednatelkou se stala Kristýna Čočková a mládež díky své
kvalitní práci povede opět Josef Čoček.
Marek Mynář – starosta SDH
K velkým změnám došlo ve vedení 14.okrsku Střítež, kde
ukončil své funkční období na pozici starosty bratr Prokeš.
Jemu patří veliké díky za dlouholetou práci pro Střítežský
V naší obci působí i další spolky. Svaz tělesně
okrsek, kde dlouhá léta zastával funkci velitele a následně
postižených a Myslivecké sdružení se podíleli na
starosty.
přípravě a zajištění obecních hodů v roce 2019.
Přestože jsou volby důležité pro řádný chod, nesmíme
Rád bych poděkoval za spolupráci, aktivní činnost
zapomenout zhodnotit činnost sboru v uplynulém roce.
všem
členům dobrovolných organizací, které působí a
K 1.lednu 2020 máme 86 členů, z toho 9 dorostenců, 18 dětí do
15let.V loňském roce jsme uspořádali několik kulturních akcí. starají se o kulturní a společenský život v naší obci.
Tradiční vodění medvěda, oblíbené
Radim Haitl – starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů
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Střítežská farnost
Oprava kostela sv.Matouše 2019-2020
Římskokatolická farnost ve Stříteži nad Ludinou zahájila
v loňském roce další opravu kostela.
Střítežský kostel sv.Matouše byl postaven v r.1822. Za
ta léta se uskutečnilo mnoho oprav i úprav, jak zvenku tak
vevnitř. Původně měl kostel malou věž a menší půlkruhová
okna a pokrytý byl šindelem. Dnešní venkovní vzhled
dostal kostel stavbou malé věže v r.1844, zvětšením oken
v r.1889 a zvýšením velké věže v r.1898.
Krytina kostela se změnila v r.1844 na břidlici, v r.19691971 výměna břidlice. Z důvodu nekvalitních hřebíků a
tím padáním břidlice byla v r.1987 krytina vyměněna za
červený hliníkový plech. Při velké opravě kostela v letech
1999-2003 byla provedena na lodi kostela výměna krovu a
kostel byl opět pokrytý novou břidlicí ze Španělska,
tentokrát s měděnými hřebíky.
Fasáda kostela byla opravována v r.1926. Při další opravě
v r.1959 byly odstraněny zdobné prvky fasády. Do původní
podoby byla fasáda uvedena v r.2003.
Elektroinstalace - při elektrifikaci obce v r.1937 byl i
kostel elektrifikován. Výměna byla provedena v r.1973 (v
hliníku). V listopadu 2019 byla opět provedena výměna
elektroinstalace podle současných norem (měděnými
kabely).
Odvodnění kostela bylo provedeno v r.2001 firmou
Šnejdrla ze Stříteže.
Sakristie – odvětrání podlahy a nová dlažba v r.2015 –
provedeno svépomocně farníky.
Malba kostela- v r.1890, v r.1923 (malíř Rudolf Kubíček
z Uherského Hradiště) a zatím poslední v r.1974 (malíř
František Műck z Hranic).
Dlažba – při současné demontáži dlažby bylo zjištěno, že
původní dlažba byla: středem kostela byl dvoumetrový pás
břidlicových tabulí, v presbytáři (okolo oltáře) a na bocích
pod lavicemi byly cihly. V r.1894 byla v lodi kostela
položena dlažba z uměl.bazaltu a v presbytáři terakotová
masa - v r.1974 pro rozšíření presbytáře byla doplněna o
terasovou dlažbu černo-červenou (dosavadní).
Interiér kostela se podstatně změnil po r.1972, kdy byl
nově naistalován obětní stůl pro sloužení mše svaté čelem
k lidu. Před malbou v r.1974 byly odstraněny oltáře (velký
z r.1890 i malý z r.1903). Místo kazatelny byl zhotoven
ambon (pult) ke čtení z Písma. Na obrazy Křížové cesty
z r.1893 byly zhotoveny nové dřevěné rámy v r.1973.
Lavice původní staré byly v r.1890 přisunuty ke zdi, aby
byl větší prostor středem kostela.

Nové lavice (ty současné) byly zhotoveny
v r.1899 stolařem Radochem z Drahotuš.
Okna–pro zateplení kostela byla v r.2011
zabudována
nová
vnitřní
eurooknafir.R.Gerža,Bělotín,
a
v r.2013
byla
namontována topná tělesa pod lavice.
Varhany – současné varhany jsou z r.1950.

ROK 2020- v kostele jsme dokončili
svépomocně odstranění dlažby. Od 10.2.
nastupuje firma na vybetonování podlahy. Poté
nastoupí malíři k nové výmalbě a následně bude
položena nová dlažba. Po dokončení prací
budou namontována nová svítidla a lustry.
Předpokládá se, že Velikonoce bychom mohli
oslavit již v nově upraveném vnitřku kostela.
Financování oprav je prováděno z kostelních
sbírek a z darů.

Budeme se těšit, že za dva roky oslavíme 200sté výročí postavení našeho kostela již
v krásném prostředí.
Římskokatolická farnost děkuje všem
dosavadním dobrovolníkům, obci a ZD Střítež
za veškerou pomoc a práci při letošních
opravách.
Za farnost Ludmila Šatánková
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Hasiči
Hasiči – pro
někoho slovo, pro
mnohé rodina
Bývá zvykem, že součástí spolkového života v obci jsou
dobrovolní hasiči. Stejně tak je tomu i u nás. Ne každý ví,
že máme i jednotku dobrovolných hasičů obce, kterou
zřizuje obec.
Místní jednotka je zařazena do kategorie JPO III. Má 14
členů, kteří musí pravidelně absolvovat zdravotní
prohlídky a odbornou přípravu ke své dobrovolné práci.
Ano, dobrovolné! Přestože mají povinnosti, které
stanovuje zákon, jsou připraveni kdykoli vyrazit na pomoc
druhým v kteroukoliv hodinu.
Ke své práci mají dvě vozidla, Cisternovou
Automobilovou Stříkačku - CAS 32 T 148 a Dopravní
Automobil - DA Fiat Ducato.
Bohužel není ani sociální zařízení. Šatnu, kde se
mohou v suchu obléci, teplou sprchu, když se vrátí ze
zásahu a nevhodné garáže pro techniku.
Každý rok se obec snaží získat finanční podporu
z rozpočtu Olomouckého kraje a GŘ ministerstva vnitra,
abychom zajistili další potřebné
vybavení. V loňském roce jsme
pořídili dýchací techniku a
provedli nutné opravy na
vozidle.
Členové jednotky v pátek
13.září zorganizovali den
otevřených dveří, aby občany

seznámili
s výbavou.
Zájem hlavně ze
strany dětí byl
obrovský, ale
přišli i občané,
kterým není bezpečnost obce lhostejná. V uplynulém roce
byla jednotka vyslána k třem požárům. Asistovala u dvou
dopravních nehod a třikrát vyjížděla k technické pomoci.

Na požádání jsme pomáhali občanům s čerpáním
domovních studní, ale i navážení vody do
vyschlých hřbitovních studní. Naše práce je
všestranná, ale vždy jsme ochotni poskytnout
pomoc.
Jelikož je
stále
důležité
být
připraven
a mít
patřičné
vědomosti, tak jsme již podruhé uspořádali školení
jednotek 14.okrsku, do kterého jsme zapojili také
Bělotín a Potštát. Pro výcvik jsme využili areál Na
zahradách, areál ZD a zaplavený lom v Olšovci.
Celkem se účastnilo 35 členů jednotek. Děkujeme
lékařům panu Vladislavu i Martinovi Kutějovým a
příslušníkům HZS stanice Hranice za profesionální
přístup.
Koncem roku bylo
nutné jmenovat
nového velitele
jednotky, kterým se
stal Martin Perůtka.
Dlouhá léta je
členem jednotky a
nyní i příslušníkem
HZS Zlínského
kraje. Věřím, že své
zkušenosti přenese
na naše členy a bude
stále udržovat
akceschopnou jednotku.
Nejen novému veliteli, ale i všem členům děkuji za
jejich obětavou práci a nasazení, které věnují pro
bezpečnost naší obce.
Radim Haitl
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Pozvánky a inzerce
Máte zájem o inzerci? Chcete být viděni?
Nabízíme Vám možnost placené inzerce na
stránkách zpravodaje.

A ještě odpady!!!!!!!!!
•
•

•

•

•

Od 1.ledna jsme připravili sběrné místo na
rostlinné tuky a oleje vedle obecního úřadu.
Nemáte pytle na plasty a nápojové kartony?
Bezplatně si můžete vyzvednout na obecním
úřadě.
Nevíte kam s plasty a nápojovými kartony?
Při svozu komunálního odpadu Vám je
odvezeme od domu.
A co s bioodpadem?
Na parkovišti pod školkou je hnědý a u hřbitova
zelený kontejner na trávu a listí. Nikoli větve a
dřevo ani nábytek!
Hřbitovní odpad je možno ukládat do
kontejneru u hřbitova. Tento neslouží pro
bioodpad ani stavební materiál!!!!

Větve a dřevo bude možné uložit vedle kontejneru
pod školkou.
Budemeli dodržovat společné třídění, pak snížíme
náklady na likvidaci odpadů a zbyde i více peněz na
nové nádoby, kontejnery nebo snížení poplatku za
svoz komunálního odpadu.

POŘÁDÁ
V NAŠÍ OBCI

V SOBOTU 22.ÚNORA 2020

ZA DOPROVODU DECHOVÉ KAPELY
PARTUTOVJANKA
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