Červen 2014

Obec Střítež přeje svým občanům krásné slunné léto plné nezapomenutelných dovolenkových zážitků!

Vážení spoluobčané,
Zase po čase je tady pro Vás Střítežský zpravodaj, občasník, který Vám přibližuje dění v naší obci.
V jeho minulém vydání jsem nastínil několik investičních, ale i neinvestičních záměrů, které v obci
proběhnou. Řada z nich byla podmíněna úspěchem po podané žádosti o dotaci.
První dotací ze státního fondu životního prostředí jsou „Protipovodňová opatření obcí v povodí Stonávky“.
Podle předběžného časového harmonogramu měla proběhnout instalace protipovodňových hlásičů
v jarních měsících. Dodavatel této technologie je již vybrán a tak se snad v nejbližších dnech dočkáme.
Jako další byla podána žádost našeho mikroregionu na zpracování a nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady. Tento návrh o dotaci byl rovněž schválen a nachází se ve fázi výběrového řízení na dodavatele. U
této problematiky bych se rád pozastavil a blíže se Vás pokusil seznámit s jejím smyslem a dopady na
komunitní kompostování v naší obci. Základní myšlenkou využívání bio kompostérů je snížení podílu
biosložky ve směsném odpadu, který je pro náš všechny, co se týče svozu a likvidace, nejdražší. Pokud by se
nám v obci podařil snížit objem směsného (netříděného) odpadu, ušetřili bychom nemalé finanční
prostředky a celoplošně snížili i samotné poplatky. Další výhodou bude sjednocení kompostérů na našich
zahrádkách a tím i zlepšení jejich celkového vzhledu. Dalším plusem by mělo být i zvýšení rychlosti a
efektivity kompostovacího procesu. A to nejlepší nakonec, kompostéry pro Vás budou zapůjčeny zdarma a
na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi námi a každým vlastníkem. Kompostéry budou po pěti
letech bezplatně převedeny do vlastnictví každého z nás. Předpokládám, že po letních prázdninách – až
budou známy konkrétní údaje, uspořádáme v našem KD besedu, kde si vše potřebné vyjasníme. Je důležité
si uvědomit, že komunitní kompostování by ztratilo smysl a efektivitu, kdybychom tento systém nezavedli
v obci celoplošně.
Další chystanou investiční akcí, která proběhne v letních měsících je výstavba parkoviště před evangelickou
kaplí. Jeho vybudováním se vyřeší dlouhodobé problémy s parkováním vznikajících především v době
smutečních obřadů. I na tuto stavbu jsme zažádali o dotaci – tentokrát Moravskoslezský kraj z Programu
obnovy venkova.
Další dotační žádost podaná obcí v minulém roce na „Dokončení zateplení a celkovou výměnu otopného
systému v KD a Domu služeb“ ze Státního fondu životního prostředí, máme ve fázi akceptace a v nejbližších

dnech se rozhodne, zda nám bude dotace přiznána.
Závěrem bych rád poděkoval našim důchodcům, kteří se i letos vzorně postarali o úpravu okolí Mánesova
pomníku. Mé díky patří rovněž zahrádkářům, kteří zapracovali na zkrášlení skalky v obecním parčíku,
hasičům za prokázání akceschopnosti při hrozících květnových povodních a rovněž za pomoc při čištění
lesního potůčku, který je přítokem Černého potoka a pravidelně zanáší vpust před panem Mitrengou.
K čištění došlo dne 4. 6. 2014 ve spolupráci s občanských sdružením „Střítež za zdravé životní prostředí“,
práce byla provedena v celé délce tohoto přítoku.
A Vám všem, milí spoluobčané, bych s nastávajícím obdobím plným sluníčka a prázdninových radovánek rád
popřál, ať letní dny prožijete tak, jak jste si vysnili …
starosta obce Střítež, Petr Machálek

Informace pro občany

Informace pro rodiče nově narozených dětí
Zastupitelé na svém XXVIII. zasedání dne 26. 3. 2014
schválili jednorázový finanční dar ve výši 500,- Kč pro
každé narozené dítě v obci Střítež s účinností od
1. 1. 2014. Rodiče tento finanční dar obdrží na obecním
úřadu na základě předloženého rodného listu.

Knihovna informuje
V letošním roce proběhne ve dnech od 6. do 12. října již
18. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Ve čtvrtek 30. října 2014 přijede k nám opět ilustrátor
p. Dudek s novým vystoupením pro děti ZŠ a MŠ
“Pohádkové kreslení“.

Volná místa v mateřské škole
Mateřská škola ve Stříteži nabízí zájemcům o umístění
dětí několik volných míst. Chceme udržet,
v loňském roce nově otevřené, třetí oddělení a doplnit
jeho
kapacitu.
Pokud
máte
ještě
zájem
o umístění dítěte v mateřské škole, kontaktujte nás,
prosím, na tel. číslech: 558 694 337, nebo 739 321 484.

Důležitá sdělení OÚ


Prosíme občany, aby si označili své domy číslem
popisným na viditelném místě a aby poštovní
schránky byly dostatečné velikosti k uložení
objemnějších poštovních zásilek (např. sada
volebních lístků).



Prosíme občany obce, aby nezapomněli hlásit
jakoukoliv změnu týkající se evidence obyvatel,
jako jsou svatby, narození dítěte, rozvody,
stěhování .

SDH Střítež



Splatnost poplatku za odpady za druhé pololetí
je 30. 9. 2014.

Sbor dobrovolných hasičů ve Stříteži bude opět
organizovat sběrnou akci elektrospotřebičů k recyklaci
(televize, PC monitory, mrazáky, chladničky- kompletní i
s motorem, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby,
mikrovlnné trouby, vysavače, fény, topinkovače apod.)
Hasiči na požádání přijedou vyzvednout eletroodpad
k Vám domů.
Akce bude probíhat na podzim. Přesné datum se
dozvíte z letáčků, které dostanete do svých poštovních
schránek, informace rovněž naleznete na webových
stránkách obce (Občanské sdružení, spolky – Sbor
dobrovolných hasičů).



Kdo doposud neuhradil poplatek za odpady za
první pololetí, učiňte tak, prosím, co možná
nejdříve.



Volby do Evropského Parlamentu proběhly ve
dnech 23.-24.5.2014. Celkem bylo na volebních
seznamech zapsáno 801 voličů, z toho přišlo
volit 138. Volební účast ve Stříteži tedy byla
17,23%.

Provoz knihovny o prázdninách:
21.7. - 1. 8. 2014 zavřena (dovolená)
28. 8. – 29. 8. 2014 zavřena (dovolená)

Z činnosti místních organizací
Mateřské centrum „Ovečka“
Mateřské centrum „Ovečka“ se letos rozrostlo o
spoustu nových dětiček a maminek. Po prázdninách nás
ale některé děti opustí, protože začnou navštěvovat
mateřskou školu.
A tak doufáme, že se k nám přidají nové děti
s maminkami.
V březnu se uskutečnila burza oblečení, které se těší
velké oblibě maminek. Podzimní burza proběhne ve
dnech 16. - 18. září 2014, doufáme, že bude stejně
úspěšná jako ta jarní.
Letošní školní rok jsme prožili s Ovečkou v nových
prostorách, které nám poskytla obec.
Místnost je sice menší, ale to nám nebrání v tom,
abychom mezi sebou přivítali nové kamarády. Scházíme
se každý čtvrtek a prožíváme spolu spoustu hezkých a
úsměvných chvil.
Za pěkného počasí trávíme čas i venku za „domečkem“,
proto jsme dětem pořídili zahradní nábytek a rozšířili
jsme jejich vozový park.

V červenci bude Ovečka mimo provoz, ale v srpnu se
zase uvidíme mezi 9. – 11. hodinou.
Během školního roku je Ovečka otevřena každý čtvrtek
od 8 do 11 hodin.
Těšíme se na všechny nové i současné kamarády
v Ovečce.
Za mateřské centrum Ivana Pfeiferová

V plánu na léto máme turistické výšlapy do okolních
Beskyd.

Klub důchodců
Klub důchodců po zdařilé tradiční akci „Pochování basy“
zahájil svou činnost turnajem v bowlingu ve
Smilovicích.
Další akcí byl rovněž bowling tentokrát v Českém Těšíně,
kde se nás sešlo 24 členů s tím, že nešlo o to vyhrát, ale
zúčastnit se.
Již tradičně jsme se zúčastnili brigády u pomníku
J. Mánesa, kterou míváme, tradičně, na jaře a na
podzim.
V Kulturním domě TRISIA v Třinci jsme se 9. května 2014
zúčastnili Dne matek.
Smažení vaječiny proběhlo 3. června 2014 od 14 hodin
u rybníků v Černé a v pátek 6. června jsme se zúčastnili
jednodenního zájezdu do jeskyně Blanických rytířů
Rudka, zámku Lysice, jeskyně Balcarky, Modrého
překvapení Olešnice.

Zajišťujeme dvoudenní zájezd na konec srpna, případně
začátek září do Litovle a Třebechovic.
V letošním roce bude náš Klub důchodců ve Stříteži
slavit 25. výročí založení.
Oslava se bude konat dne 26. září 2014 od 15.00 hodin
v prostorách Kulturního domu ve Stříteži.
Tento klub před 25 lety založili bývalí zaměstnanci
Třineckých železáren, jako úsek Klubu důchodců OS
KOVO Třinec–Folwark p. Smelík Adolf, p. Przeczek
Gustav, p. Pohludková Helena, p. Húnner Rudolf,
p. Pietrzyk Emil a patří zde také bývalí zaměstnanci TŽ
i z okolních obcí a to Vělopolí, Hnojníku, Smilovic, Řeky
a části obce Ropice za lesem.
Klub se začal rozrůstat o další důchodce, kteří byli
zaměstnáni v jiných organizacích a tak jsme se v roce

2012 oficiálně zaregistrovali u Ministerstva vnitra jako
Klub důchodců Střítež – v současné době náš klub čítá

123 členů, z toho 65 bývalých zaměstnanců TŽ.

Klub důchodců, Foberová Irena

Občanské sdružení rady rodičů
OS rady rodičů se dlouhodobě stará o to, abychom se s
našimi dětmi nenudili. Poslední zmiňovanou akcí v
minulém vydání zpravodaje byla lampionáda. Další akcí,
kterou rodiče pro děti zorganizovali, byl Mikuláš,
který přišel za dětmi do školy, byl velice štědrý a
zanechal v dětech silné zážitky.
Pro rodiče byl možností povyražení školní ples s
kouzelníkem, který se uskutečnil 15. 2. 2014. Vzhledem
k odchodu většiny zúčastněných časně nad ránem, se dá
usuzovat, že slavil velký úspěch. Na dětském karnevalu
o týden později na všechny čekalo překvapení v podobě
šmoulů, kterými se to tam jen hemžilo, a kteří se dětem
i dospělým velice líbili, stejně jako klauni, kteří již
poněkolikáté kouzlili s balónky a postarali se o zábavu
našich nejmenších.

Poslední akcí, kterou máme v čerstvé paměti, bylo
30. 4. 2014 pálení čarodějnic, které poprvé proběhlo
v prostorách místního parku. Akce plná úkolů a zábavy
pro děti vyvrcholila krásným ohňostrojem a poté si přišli
na své i dospělí, kterým k poslechu a tanci zahrála
skupina hudebních nadšenců.
Fotky ze všech akcí je možno shlédnout na
internetových stránkách školy.
Za všechno vynaložené úsilí a čas věnovaný ostatním
moc děkujeme výboru OSRR stejně jako ostatním
členům i nečlenům, kteří neváhají pomoci na akcích. Dík
patří rovněž škole, p. učitelkám a dětem, kteří s OSRR
příkladně spolupracují.
Za spokojené rodiče a jejich ratolesti Dagmar Lokayová

Knihovna slouží občanům

Registrovaných bylo 160 čtenářů z toho 67 dětí do 15
let. Do knihovny přišlo v minulém roce celkem 3 977
návštěvníků a vypůjčilo se 5 361 knih a časopisů.
5 691 je počet návštěv webové stránky knihovny
(www.stritezuct.knihovna.info).
Knihovna pořádá každoročně několik akcí pro děti z
mateřské a základní školy.
Za zmínku stojí např.: Březen – Měsíc čtenáře/ prvňáčci
navštívili knihovnu, kde si každý vybral knihu, která ho
zaujala, a pak namaloval obrázek.

Knihovnictví má v obci už dlouholetou tradici. Během
své existence se knihovna několikrát stěhovala.
Nakonec zakotvila v budově kulturního domu. Má
samostatný vchod v přízemí ze zadní strany budovy,
naproti víceúčelovému hřišti.
Před areálem můžete lze bez obtíží zaparkovat. Do
knihovny vede také bezbariérový přístup. V knihovně
jsou 2 počítače připojené na internet, které využívají
čtenáři a ostatní návštěvníci knihovny. Knihovní provoz
je plně automatizován (knihovní systém Clavius), od
výpůjčního protokolu až po katalog knihovny, který je
na internetu.
Čtenářské průkazy, knihy a časopisy jsou označeny
čárovým kódem a informace o čtenářích a pohybu
knihovního fondu jsou uloženy v databázích.

Obrázky vyzdobili knihovnu. V MŠ proběhly besedy,
které vedla zkušená lektorka-knihovnice z MK Třinec.
MŠ 1. oddělení – téma Krtek a raketa: hravou (hranou)
formou zpracovaný oblíbený televizní večerníček, který
dětem přiblížila pomocí knížky s využitím velkého
množství názorných pomůcek.
MŠ 2. a 3. oddělení – téma Jedí hadi trávu: každý chce
mít doma zvířátko. Ale málokdo tuší, že každé zvíře
potřebuje velkou péči. Dětem ukázala rozmanité
encyklopedie a pověděli si, jak se o své mazlíčky musí
starat.
V ZŠ proběhla „Čtenářská soutěž“ – učitelky během
měsíce vybraly nejlepší 3 čtenáře z každé třídy. Ve finále
potom děti četly, pro ně neznáme texty, úryvky z knih a
porota složena s učitelek určila vítěze z každé třídy.
Věřte, porota to neměla vůbec lehké v rozhodování. Za
1. místo v soutěži byly děti odměněny knihou. Další akcí
bude 19. 6. „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
Tyto akce se mohly uskutečnit jen díky skvělé spolupráci
a pomoci učitelek ZŠ a MŠ.
Knihovnice Anna Klosková

Trocha statistiky: k 31. 12. 2013 jsme evidovali 4 317
knih a 50 exemplářů titulů periodik.

Domov
Domov je místo, kam se rádi vracíme. Je tam máma,
táta, sourozenci, domácí mazlíčci, hračky a
všudypřítomné souznění. Je tam láska, porozumění a
radost.
Tyto pocity zázemí jsou pro děti nenahraditelné. A tak
jsme se jednoho květnového dne vydali s naší třídou
mateřské školy ve Stříteži navštívit rodinu našeho
kamaráda Vítka. Štěkotem nás uvítal pes Falko a Vitkův

tatínek nám připravil sportovní vyžití na prolézačkách,
houpačce a trampolíně. Viděli jsme jezírko s rybičkami,
suchozemskou želvu, lekníny, mlsali dobroty, zkrátka
nám bylo krásně. V ten den jsem měla možnost vidět,
jak se děti mohou lépe navzájem poznat, vážit si sebe
sama a také respektovat ostatní.
Vedoucí učitelka ZŠ, Danuše Herecová

Z kroniky obce
Několik statistických údajů
I když se za dob rakouské monarchie provádělo sčítání lidu a též domů a domácího zvířectva, první záznam o tom se
dochoval teprve roku 1869. Nahlédněte spolu s námi do stručné statistiky …
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Počet hospodářských zvířat:

V roce 1910 žilo v naší obci 446 gramotných, 150 negramotných a 18 občanů dovedlo pouze číst.

Zajímavosti
Kompostování a jeho přínos
Domácí kompostování, nebo též domovní kompostování je způsob, kterým si domácnost obvykle
vyrábí kompost z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě. Kompost je nejvhodnější umisťovat do
kompostéru, tedy zařízení, v němž se bioodpady shromažďují. Kompostéry mohou být vyrobeny ze dřeva, z pletiva,
z plastu nebo lze na zahradě též kompostovat v kupě či v zemní jámě.

Kdy je kompost zralý?
Kompost můžeme použít zhruba za půl roku. Abychom si mohli být jisti, že dostatečně vyzrál, je dobré jej jednou až
dvakrát překopat, čímž se kompost provzdušní a načechrá. Opravdu vyzrálý kompost nám vznikne zhruba za rok od
začátku kompostování.

Materiály vhodné pro domácí kompostování

odpad z kuchyně

odpad ze zahrady

jiné organické odpady

potraviny

květy

popel ze dřeva

zbytky jídel

pokosená tráva

hobliny a piliny

zbytky zeleniny a ovoce

posekané či rozdrcené větve

hnůj

čaj, kávový výluh

listí

tráva

potravinami znečištěný papír

ovoce, zelenina

Umístění kompostéru
Kompost můžete založit na kterémkoliv místě zahrady. Je však nutné dodržet několik zásad: zajistit kontakt
kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly přístup půdní organismy, které pomáhají rozkladu organických
materiálů. Kompost by neměl být vystaven přímému slunci, větru či dešti. Doporučuje se polostín a malá stříška. Do
kompostu budeme často odnášet odpady, takže by neměl být příliš daleko a měla by k němu vést zpevněná
cestička.
Základní pravidla pro správné domácí kompostování
1. Do spodu kompostu hrubý a vzdušný materiál,

7. K rychlejšímu a kvalitnějšímu kompostování

který by neměl chybět i ve vyšších vrstvách

přidáváme

(větvičky, sláma, suché rostliny…) k zajištění

(zejména když kompostujeme větší množství

dobré aerace

jednodruhového materiálu např. trávu, listí

2. Místo ke kompostování by mělo být přístupné

zralý

kompost

nebo

zeminu

apod.)

za každého počasí - nejlépe po zpevněné

8. Nezapomínejme kontrolovat vlhkost

pěšince

9. Nic nezkazíme, když kompost překopeme

3. Mícháme vlhké materiály se suchými
4. Mícháme "zelené odpady s hnědými odpady"
(dusíkaté s dřevnatými)
5. Porézní materiál s hutným materiálem
6. Hrubší materiál je dobré nadrtit

častěji
10. Ze špatných surovin nemůže být dobrý kompost

Materiál nevhodný na kompostování

druhotné suroviny

problémové látky

další

kovy

barvy

prach z vysavačů

plasty

staré léky

rostliny napadené chorobami*, oddenkaté
plevele* a plevele s vyzrálými semeny*

sklo

staré oleje

textil

baterky

masné a mléčné výrobky*

chemické prostředky

kosti

čistý
papír

Správné používání kompostu
Kompost je kvalitní organo-minerální hnojivo, kterým jsou do půdy navraceny všechny cenné živiny. Na rozdíl od
minerálních hnojiv dodáváme do půdy také velmi důležitou organickou hmotu, tedy především humus. Ten velmi
dobře působí na vlastnosti půdy. Vyzrálý kompost nejčastěji zapravujeme mělce do půdy. Přibližně se dává 1-2 cm
vrstva ročně. Pokud máme méně zralý kompost, použijeme jej jako mulč, který do půdy nezapravujeme. Tento mulč
může potlačit růst plevelů. Během sezóny dozraje namístě a na podzim jej zapravíme do půdy. Kompost se hodí ke
všem plodinám. Velmi jej ocení například dýně, která se někdy pěstuje přímo ve zrajícím kompostu. Stejně tak
kompost ocení ovocné stromy a trávník. Doufáme, že Vás tyto informace přiměly uvažovat o komunitním
kompostování, které bychom velmi rádi zavedli v naší obci, viz. úvodní příspěvek.

Akce obce Střítež
Střítežské léto

