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Vážení spoluobčané, 

máme tady opět konec roku. V tomto období, bývá 

dobrým zvykem maličko se pozastavit a zavzpomínat, co 

se nám, v právě končícím roce, udělat podařilo a co se 

nám naopak zvládnout nepovedlo, co nás čeká 

v nejbližší době. Můj úvodník, rovněž, bude ctít toto 

pravidlo a tak bych se s Vámi rád podělil a v krátkosti 

shrnul rok 2013 do několika vět. 

První měsíce roku ubíhaly v duchu příprav na období 

činorodější, tedy na měsíce teplejší, ve kterých je možno 

budovat. 

Již druhým rokem probíhá operační program 

přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, podepsaný 

mezi naší obcí a slovenskou vískou  Krasňany, s názvem 

„Rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím 

vytvoření sítě aktivní spolupráce základních škol“. Pod 

tímto, poněkud, krkolomným názvem se skrývá projekt, 

kde děti základních škol našeho mikroregionu a naopak 

slovenské děti z mikroregionu Terchovská dolina se 

v průběhu tří let vzájemně navštěvují, plní různé 

tematické úkoly, poznávají mentalitu a zvyky svých 

zahraničních sousedů, ale hlavně navazují nová 

přátelství.    

Druhá (investiční) část tohoto projektu byla zaměřena 

na zlepšení učebních podmínek dětí obou našich obcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krasňanech zateplovali budovu mateřské školy a u 

nás, v letních prázdninových měsících, proběhla 

kompletní výměna oken a zateplení půdních prostorů ZŠ 

a MŠ ve Stříteži. 

Poněkud ve stínu této investiční akce, která stála 

bezmála 1,4 milionu Kč, se v prostorách Domu služeb a 

bývalé družiny připravovalo další zařízení pro naše     

děti – 3. oddělení  školky.  Obě akce se podařilo 

dokončit doslova „za pět minut konec prázdnin“ a jen 

díky neobyčejnému a v dnešní době jedinečnému 

přístupu všech zaměstnanců obce, školy a také 

některých rodičů mohla být zahájena výuka včas. Chtěl 

bych jim Všem, ještě jednou, poděkovat. 

V období prázdnin jsme, v centru obce, rovněž zahájili 

výstavbu chodníku. Téměř 240 m dlouhá stavba byla 

dokončena začátkem měsíce října a jelikož nám SFDI 

žádost o dotaci zamítnul, byla celá stavba, která stála  

téměř 2. miliony korun, financována  z rozpočtu obce. 

No a co nás čeká v příštím roce? Hned počátkem roku 

(8. ledna), proběhne veřejné projednávání II. změny 

Územního plánu obce. V rámci mikroregionu obcí 

povodí Stonávky (MOPS) jsme podali žádost o dotaci na 

SFŽP s názvem „Protipovodňová opatření obcí v povodí 

Stonávky. Jelikož naše obec má záplavová území (kolem 

Ropičanky a Černého potoka), zúčastnili jsme se. Byli 

jsme úspěšní a pravděpodobně již v měsíci dubnu by 

Obec Střítež přeje svým občanům krásné prožití 

svátků vánočních a do nového roku 2014 hodně 

zdraví a štěstí! 



měl vybraný dodavatel instalovat na našem katastru 

bezdrátový systém protipovodňových hlásičů (obdoba 

obecního rozhlasu). Co to pro nás znamená?  

V budoucnu těchto hlásičů budeme moci využívat 

k různým hlášením, tak jak tomu bylo v naší obci již 

v minulosti. 

Další žádost byla podána za náš mikroregion na 

zpracování bio odpadu- komunitní kompostování 

v obcích. Pokud bude tato žádost schválena, nakoupí 

MOPS z dotace bio kontejnery a ty budou bezplatně 

zapůjčeny k užívání těm, kteří v minulosti již o kontejner 

požádali nebo ještě projeví zájem. 

Na sklonku letošního roku se ještě pokusíme využít 

jednu z posledních možností v monitorovacím období 

2007-2013 a podáme žádost na OPŽP, ve kterém se 

pokusíme získat prostředky na zateplení Kulturního 

domu a Domu služeb ve Stříteži a kompletní výměnu 

celého otopného systému, který je již několik let 

v havarijním stavu. 

Tento výčet hlavních investičních plánů by mohl být 

doplněn o ty menší (např. přechod pro chodce                 

u večerky Adélka, veřejné osvětlení ve směru na Zálesí 

apod.). 

O tom, jak se nám daří plnit to, co jsme si naplánovali, 

Vás budeme informovat zase příště. 

Kvapem se blíží konec roku a tak bych Vám chtěl, vážení 

spoluobčané, popřát příjemné prožití svátků vánočních, 

do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a již od 

začátku vykročení tou správnou nohou. 

Petr Machálek- starosta   

 

Z činnosti místních organizací 

 

„ČERTI“ straší ve Stříteži už 5 let 

Volejbalový klub „Devils“ (Čerti) reprezentují obec na různých turnajích již pátým rokem. Klub byl založen v srpnu 

2008. Pravidelně se každým rokem účastní různých turnajů v obci a okolí, např. ve Smilovicích, Orlové, Hnojníku, 

Komorní Lhotce.  Na nejvyšší příčku 1. místo dosáhli v roce 2009 na turnaji ve Stříteži, v roce 2012 ve Smilovicích, 

v roce 2011 v Orlové, v roce 2012 ve Stříteži, v roce 2013 ve Stříteži. Velké poděkování patří všem sportovcům za 

vzornou reprezentaci obce. Volejbalisté děkují sponzorům za jejich sponzorské dary.  

Jsou to tito sponzoři: Obec Střítež, firma Mitrenga , firma Radas Mohyla, potraviny Sisi, obchod Miks, hokejisté HC 

Technici Střítež, firma České dřevostavby. 

Palec nahoru všem! 

Jaromír Chudý 

  

 

 



 

PZKO informuje 

Zbliża się koniec roku 2013 i jak każdy i nasze koło 

ogląda się wstecz i podsumowywuje, co wszystko w 

ciągu tego roku się wydarzyło. Wprawdzie było tego 

niewiele, ale trzeba powiedzieć, że nie siedzieliśmy 

z założonymi rękami. Rok 2013 rozpoczął się jak zwykle 

Spotkaniem Noworocznym połączonym z Walnym 

Zebraniem, na którym wystąpiły z programem 

kulturalnym te dzieci z Gnojnickiej szkoły, które są 

z Trzycieża. Na końcu czerwca spotkaliśmy się przy 

spóźnionym smażeniu jajecznicy razem z członkami 

chóru Godulan-Ropica. Wakacyjne miesiące upływały 

pod znakiem porządkowania strychu i garażu, tutaj 

mocno zaangażowali się młodzi i za to należy im się 

podziękowanie. Zostało wprawdzie jeszcze wiele do 

zrobienia, jednak sterta niepotrzebnych rzeczy została  

usunięta. Członkowie naszego koła przygotowali 

również atrakcje dla dzieci na tradycyjne Střítežské léto. 

Wrzesień jest miesiącem tradycyjnego spotkania 

przedstawicieli okolicznych kół PZKO Obwodu 

gnojnickiego przy ognisku na Goduli.  W listopadzie jak 

zwykle uczestniczymy w turnieju obwodowym w 

bowlingu, który odbywa się w Trzanowicach. Tym razem 

udało się naszej drużynie odebrać pałeczkę zwycięstwa 

Trzanowicom i do domu wróciliśmy z pucharem 

przechodnim.  Na zakończenie  tegorocznej  działalności 

poważniejszy akcent: wspólnie z trzyniecką Charitą  

organizujemy Koncert Adwentowy a właściwie 

troszczymy się o jego gastronomiczne zaplecze  

– kanapki, kołacze i ciastka. Trzeba nie tylko się chwalić. 

Ale także mówić o tym, co się nie powiodło.  Niestety , 

nie udało nam się zrealizować w październiku koncertu 

jesiennego, ponieważ w tym czasie przebiegały u nas 

wybory do Parlamentu RC a zaproszony zespół nie miał 

wolnego innego terminu. Jednak przysłowie mówi, że co 

się odwlecze, to nie uciecze i my też w to mocno 

wierzymy .  

Nadchodzą święta i nowy rok, czas wyznaczony na życie 

rodzinne. Z tej okazji zarząd Miejscowego Koła PZKO 

życzy wszystkim mieszkańcom Trzycieża spokojnych, 

zdrowych i bogatych Świąt Bożego Narodzenia                

a w Nowym Roku 2014 wiele zdrowia, pomyślności         

i sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach.                     

 

Zarząd MK PZKO w Trzycieżu 

 

Akce Klubu důchodců Střítež v roce 2013 

Letošní rok se pomalu končí a tak je načase se 

ohlédnout za akcemi, které jsme uspořádali pro naše 

členy. První naše velká akce byl dvoudenní zájezd do 

Javorníku a polského podzemního městečka Osowka. 

Zájezd byl velmi zajímavý, co se týče jeho náplně a 

rovněž počasí nám přálo. Kromě těchto dvou míst jsme 

ještě navštívili zámek Úsov, kde je expozice světové a 

rovněž naší fauny. Dále jsme byli v Mladečských 

jeskyních a poslední zastávkou bylo muzeum času ve 

Šternberku. První náš letošní výšlap do Beskyd se 

uskutečnil 9.7.2013 a to z Bystřice na Filipku. A druhý 

výšlap jsme absolvovali dne 14.8.2013 z Mostu u 

Jablunkova na Gírovou. Počasí bylo na oba výšlapy 

slunečné a trasy byly úměrné svou náročnosti 

účastníkům pochodu. Pro starší generaci generaci 

důchodců se uskutečnil méně náročný jednodenní 

zájezd 10. 9. 2013. V rámci zájezdu jsme navštívili tato 

místa: vodní mlýn Weselský, gobelínovou manufakturu 

ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského 

Meziříčí a nakonec minipivovar Valášek ve Vsetíně. 

Využili jsme nabídky penzionu v Suché Rudné 

v Jeseníkách na seniorský pobyt, kterého se zúčastnilo 

14 našich členů. Pobyt se uskutečnil ve dnech 16. 9. až 

20. 9. 2013. V rámci pobytu jsme navštívili řezbářské 

muzeum pana Halouzky, dále sklářskou minihuť ve 

Vrbně pod Pradědem a zdolali jsme nejvyšší horu 

Moravy Praděd. Dne seniorů, který se konal v Ostravě 

dne 5. 10. 2013 navštívilo 8 naších členů. Dopoledne se 

konala prohlídka haly Gong a vysoké pece v areálu 

dolních Vítkovic. Po obědě v centru Ostravy nás 

přemístili autobusy do Kulturního domu v Petřkovicích, 

kde byl připraven kulturní program. Podzimní setkání 

spojené s výroční členskou schůzi se konalo dne 22. 10. 

2013. Zúčastnilo se ho celkem 78 členů s celkového 

počtu 118. Mezi nás zavítali pozvaní starostové 

z Hnojníku, Smilovic, Řeky a Stříteže. Ostatní pozvaní 

starostové se z pracovních důvodu omluvili. Po výroční 

schůzi následovala volná zábava, kde k poslechu a 



k tanci hrál diskžokej p. Heczko. Družebního setkání 

s důchodci s Lískovce u Frýdku-Místku, dne 25.10.2013, 

jsme se zúčastnili v počtu 17 členů. I tato akce byla 

velmi zdařilá. V letošním roce na podzim oslavil své 

významné životní jubileum náš předseda pan Adam 

Lipowski. Tímto mu Klub důchodců děkuje za dosavadní 

vykonanou práci ve prospěch nás všech a do dalších let 

mu přejeme pevné zdraví a hodně elánu. Klub důchodců 

má své stránky na oficiálním webu obce Střítež: 

www.obecstritez.cz.                                    Foberová Irena 

 

 

HC Technici sehráli dvojzápas se Stříteží nad Ludinou. 

V měsíci říjnu měli hokejisté Stříteže volnější program v 

Beskydské amatérské hokejové lize (Bahl) a tak vedení 

týmu připravilo pro hráče zpestření v podobě výjezdu 

na dvojzápas do Nového Jičína. Na programu byl 

pikantní souboj Stříteží –HC Technici Střítež vs.HC 

Střítež nad Ludinou .Tato malebná podhorská obec se 

nachází  v okrese Přerov a leží 6 km severně od Hranic 

na Moravě. První utkání bylo na programu  v pátek 18. 

října ve večerních hodinách. Před zápasem se obě 

mužstva podrobila společné fotografii, kapitáni si 

vyměnili vlaječky  a dárkové  předměty obou obcí. O 

úvodní buly se pak postaral starosta Stříteže nad 

Ludinou Ing. Petr Pajdla. Technici sehráli s papírově 

silnějším soupeřem poměrně vyrovnané utkání, 

v koncovce však byli o třídu horší jak soupeř a prohráli 

6:2. Po utkání  se oba týmy sešli v jedné šatně , kde 

zástupci soupeře připravili pohoštění  u kterého hráči 

v přátelské atmosféře probrali věci z hokejového i 

běžného života. Druhé utkání se hrálo v sobotu 19. října 

v ranních hodinách . Opět se hrál  vyrovnaný hokej, 

v koncovce však byli o něco lepší hráči domácího 

mužstva , když zvítězili těsně 5:4. Zástupci obou celků 

byli s touto akcí nadmíru spokojeni, a do roku 2014 si 

přislíbili další spolupráci. Že byl dvojzápas dobrou herní 

průpravou ukázaly hned následující kola BAHL. Technici 

vyhráli čtyři z pěti zápasů a figurují v tabulce ligy na 

druhém místě. Vedení týmu děkuje obci Střítež za 

poskytnutí obecních dárkových předmětů , poděkovaní 

rovněž patří Rostislavu Nogolovi z firmy truck 4x4 za 

bezplatné využití automobilu Hyundai H1 na dopravu do 

Nového Jičína. Velké díky patří také našim věrným 

fanouškům, kteří dorazili podpořit náš tým na páteční 

zápas. 

Martin Trpišovský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřské centrum Ovečka 

Mateřské centrum Ovečka se po letních prázdninách 

přemístilo do prostor oranžového domečku za 

kulturním domem. Scházíme se každý čtvrtek mezi 

osmou a jedenáctou hodinou. Může mezi nás přijít 

každá maminka na mateřské či rodičovské dovolené 

se svým dítětem. Děti se naučí integraci mezi ostatní 

děti, trochu se osmělí a naučí se kolektivním 

pravidlům. Maminky se odreagují od každodenních 

povinností u kávy nebo čaje. Děti si hrají 

s nejrůznějšími hračkami, stavebnicemi, zpíváme 

http://www.obecstritez.cz/


písničky, tancujeme, hrajeme různé hry, poznáváme 

zvířátka, kreslíme a učíme děti jiným dovednostem. 

Jednou měsíčně, obvykle v úterý, se scházíme na 

kreativní odpoledne. Povolíme uzdu své fantazii a 

něco hezkého si vyrobíme. Maminky z mateřského 

centra letos v říjnu uspořádaly v kulturním domě 

burzu dětského oblečení. Akce měla pozitivní odezvu, 

jak u prodávajících tak u kupujících. Další burzu 

plánujeme na jaře. Na podzimní a zimní dny 

plánujeme další doprovodné akce mateřského centra. 

Chceme s dětmi navštívit Klubík v Oldřichovicích, 

uspořádáme jim vánoční besídku, v zimě budeme 

závodit na bobech a sáních, a taky se těšíme na 

karneval v Ovečce. Rádi mezi sebou přivítáme nové 

maminky s dětmi. Nebojte se a přijďte se mezi nás 

podívat, je to skvělá příležitost jak si najít společné 

přátele a strávit příjemné dopoledne. Touto cestou 

bychom chtěli velmi poděkovat vedení obce Střítež za 

podporu mateřského centra Ovečka, s níž se nám 

mnohem lépe daří uskutečňovat bohatý program. 

 Za mateřské centrum Ivana Pfeiferová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život v OSRR (Občanské sdružení rady rodičů) 

Stejně jako minulý rok i letos v létě se Sdružení rodičů 

při ZŠ a MŠ ve Stříteži podílelo na organizaci 

Střítežského léta. Tato akce se každoročně těší velké 

návštěvě místních i přespolních. Součástí programu 

bylo také vystoupení mateřské i základní školy, takže 

velký dík patří také trpělivým p. učitelkám a 

samozřejmě šikovným dětem, které pro nás nacvičily 

krásné tanečky. Další zážitek pro děti, ale také pro 

dospělé byla Cesta pohádkovým lesem, která se 

uskutečnila v  září. Na návštěvníky nočního lesa čekaly 

pohádkové bytosti a lesní stezka odhalila také nejedno 

překvapení. Vodník, Sněhurka i Červená Karkulka se 

 dětem velmi líbila. Všichni návštěvníci se jistě  těší na 

příští rok, kdy zase půjdou do lesa za pohádkou. Zatím 

poslední akcí tohoto kalendářního roku byla 

Lampionáda, která se konala v pátek 8. 11. od 17 

hodin. Počasí bylo úžasné, stejně jako celá procházka 

malých i větších "světlušek". Za děti vše zahájil Jirka 

Pyszko krásným přednesem a Anička Szkanderová 

zpěvem písničky. Poté se všichni vydali na malý okruh 



Stříteží a po návratu ke KD byl pro děti připraven  

ohňostroj. Každé dítko dostalo tatranku, k dispozici byl 

také horký čaj. Fotky z akcí OSRR jsou k nahlédnutí na 

webu školy. Za všechnu energii vynaloženou na 

přípravu a organizaci těchto akcí pro děti,  všem 

rodičům ze sdružení, p. učitelkám a také nenápadným 

pomocníkům, moc děkujeme. 

Za spokojené rodiče a jejich děti Dagmar Lokayová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulost a současnost obce 

Výstavba železnice a zastávky ve Stříteži 

Historie z kroniky obce 

Pokud jde o tuto významnou investici, jakou výstavba 

tratě Frýdek – Těšín bezesporu je, se v obecních 

materiálech nedochovaly bližší podrobnosti. Podle mého 

kronikářského předchůdce se výstavba odehrávala 

v létech 1880 – 1887 s tím, že provoz na koleji byl 

uskutečněn již v roce 1885 a malé nádražíčko dokončeno 

v roce 1887. Nová trať bezpochyby význam i výhodu pro 

naši obec, neboť otevřela obrazně řečeno bránu do 

světa.Vždyť šlo o důležité zlepšení komunikačního spojení 

s oběma městy, které do té doby probíhalo buď koňskými 

potahy nebo pěšky. Těšínským železničním uzlem tato trať 

spojovala možnost návaznosti na trať                          

košicko – bohumínskou, dále k Bielsku do Krakova a ve 

frýdeckém železničním uzlu navazovala na Severní dráhu 

Ferdinandovu z Ostravy do Valašského Meziříčí a pak na 

Moravu do Hodonína. Na přibližně 25 kilometrové trati 

byly postaveny tři nádražní budovy asice v Ropici, 

Hnojníku a v Dobré u Frýdku, s možností nakládky a 

výkladky nákladních vagónů a pouze dvě zastávky ve 

Stříteži a ve Vojkovicích (nyní Dobratice) Zatím co nádražní 

budovy byly postaveny z cihel o budovách zastávek to už 

říci nelze. Ty byly zhotoveny zprvu jako dřevěné budky. 

Původní ráz zastávky byl zachován jen ve Stříteži a slouží 

tedy jako historický dokument z této doby. 

Současnost 

České dráhy, a.s. z ekonomických důvodů  1. 11. 2013 

zrušily výpravní oprávnění u železniční zastávky Střítež  u 

Českého Těšína  a odbavení cestujících probíhá ve vlaku. 

Historická budova železniční zastávky, která sloužila 

mnoha generacím občanů nejen z naší obce ale i 

z okolních obcí, byla uzavřena. Vstoupili jsme proto 

v jednání s ředitelem Krajského centra osobní dopravy 

Moravskoslezského kraje a pokoušíme se dojednat 

podmínky tak, aby zastávka byla zpřístupněna a opět 

mohla sloužit tak, jako dříve. 



 

CHARITA Třinec informuje: 

Opět se blížíme ke konci roku a s ním přichází čas Vánoc, 

čas štědrosti. Charita Třinec chce touto cestou poděkovat 

všem, kteří přispěli v roce 2013 na její činnost, ať už do 

kasičky koledníkům Tříkrálové sbírky anebo jinou cestou. 

Děkujeme také hlavně dětem, které obětovaly svůj volný 

čas a i mnohdy přes nepřízeň počasí procházeli naši obec 

od domu k domu, děkujeme jejich průvodcům. Peněžní 

prostředky vybrané v letošní sbírce byly použity hlavně na 

provoz sociální terénní služby osobní asistence, jíž se naše 

Charita zabývá jako jednou z mnohá činností. Jednou 

z hlavních služeb, které poskytuje je také půjčovna 

kompenzačních pomůcek, různých chodítek, 

mechanických vozíků matrací, až po polohovatelné 

elektrické postele.  

 

 

Půjčovna je na ulici Lidické 1272 v Třinci. Tel. Kontakt: 

558993587. Charita k 31. 12. 2012 vlastnila 433 pomůcek, 

během roku byly tyto pomůcky podle potřeby doplňovány. 

Kromě toho se Charita zapojuje do dalších aktivit, jako je 

sbírka šatstva (provozuje Bazárek ve svém sídle na 

Kamionce), spolupracuje mezi jinými s projektem 

www.kolaproafriku.cz – v rámci toho projektu bylo 

odvezeno 40 starších jízdních kol do Gambie. Charita 

Třinec působí v oblasti Třince a okolních obcí, včetně 

Stříteže. Začátkem roku 2014  zase navštíví Vaše domovy 

malí koledníci, věříme, že jako obvykle budete k ním štědří 

a předem Vám za Vaše dary děkujeme. Všem občanům 

Stříteže přejeme krásné prožití Vánoc a do nového roku 

2014 mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů. 

 

 

Informace pro občany 

 Nové ceny vodného pro rok 2014 

S účinností od 1. ledna 2014 byly SmVaK schváleny nové 

ceny vodného následovně: 

Voda pitná (vodné) 38,04 Kč pro odběratele. 

 

 

 

Máte doma vysloužilé malé elektrospotřebiče? 

(vysoušeče vlasů, žehličky, varné konvice, fritovací hrnce, 

pily, vrtačky aj.)? 

V obci jsme umístili dva kontejnery pro sběr drobných 

domácích elektrospotřebičů, jeden je u kulturního domu a 

druhý u kostela. Sběr provádíme ve spolupráci s firmou 

Elektrowin, a.s., která provozuje kolektivní systém pro 

zpětný odběr. Prosíme občany, aby do těchto kontejnerů 

odevzdávali pouze ty elektrospotřebiče, které tam patří!!!

Důležitá sdělení Obecního úřadu 

Upozorňujeme občany, že termíny splatnosti poplatku za odpad za II. pol. 2013 byl k 30. 9. 2013, prosíme občany, kteří 

poplatek za odpad ještě neuhradili, aby tak učinili co nejdříve, v opačném případě bude Obecní úřad nucen poplatek 

vymáhat. 

Dále prosíme občany obce Střítež, aby hlásili jakoukoli změnu týkající se evidence obyvatel, jako jsou svatby, narození 

dítěte, rozvody, odstěhování se apod. na Obecní úřad a to telefonicky 558 694 322 nebo mail: stritez@obecstritez.cz. 

Již tradiční akce „Vítání občánků“ a „Setkání s jubilanty“ se i letos uskutečnily a to 7. a 8. listopadu 2013. Fotografie 

z těchto akcí si můžete na webových stránkách obce. 

Dne 23. 12. 2013 bude OÚ uzavřen, děkujeme za pochopení. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/


 

 

 

 

 

 

Přihlášky na počítačový kurz přijímá Obecní úřad ve Stříteži do 31. 12. 2013 a to: 

1) osobně 

2) telefonicky: 558 694 322, 777 594 462 

3) mailem: stritez@obecstritez.cz 

Kurz organizuje obec Střítež ve spolupráci se základní školou. V plánu je 10 lekcí a bude bezplatný. 

 

Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech. 

Česká asociace hasičských důstojníků (ČSHD)zahájila 

letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje dlouhodobou 

kampaň, varující před stále hrozícím nebezpečím 

požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu a oxidu 

uhelnatého v domácnostech. 

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění a 

usmrcení osob při událostech souvisejících 

s výbuchem zemního plynu v domácnostech. Časté 

jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým 

vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy 

v koupelnách, závadné kotle apod.). Statistika 

posledních šesti let jasně hovoří o nebezpečí a 

důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynu 

v domácnostech. 

Hasiči doporučují vybavit své domácnosti hlásiči 

požárů a detektory plynů.   

Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici 

seznamy hlásičů a detektorů. Jsou doplněny                 

o rámcové cenové relace a o otevřené seznamy firem, 

které je vyrábějí či dodávají na trh. 

 

 

       

 

mailto:stritez@obecstritez.cz
http://www.cahd.cz/


 


