ÚNOR 2016
Usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou
konaného dne 20.1.2016
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování
právních služeb mezi Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou –
advokátkou, advokátní kancelář pro veřejnou správu,
Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice a obcí Střítež nad
Bečvou na dobu neurčitou s pololetní paušální odměnou
12 000 Kč bez DPH.
- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na
dofinancování pobytové sociální služby pro Diakonii ČCE –
hospic Citadela, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
ve výši 12 200 Kč a pověřuje radu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
I. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného

účtu. Navýšené výdaje jsou částečně hrazeny navýšenými
příjmy (6 936 Kč) a částečně navýšením zapojení zůstatku
financí z minulého období (446 234 Kč)
Příjmová část rozpočtu:
navýšení celkem o 6 936 Kč (dotace tř. 4)
Výdajová část rozpočtu:
navýšení celkem o 453 200 Kč (neinvestiční výdaje tř.5)
Financování:
navýšení zapojení zůstatku fin. prostředků + 446.264 Kč
k 1.1.2016 (tř. 8)
Hodnoty rozpočtu po I. změně:
Příjmy po konsolidaci
12 325 537 Kč
Výdaje po konsolidaci
13 740 160 Kč
Financování celkem
+1 414 623 Kč
z toho financování výdaje (splátky úvěrů) - 2 070 000 Kč
toho financování příjmy
(zapoj. části zůst. fin. prostř. k 31.12.2015
+3 484 623 Kč

Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2016 po návrhu I.změny – skládá se z rozpočtu
třída ZBÚ a FRR VO obce Střítež nad Bečvou
Rozp.ZBÚ Rozpočet
celkem po
Schválený
Schválený Schválený po
I.změně
rozpočet
FRR
ZBÚ
I.změně
1 Daňové příjmy

8359000

0

8359000

8359000

8359000

2 Nedaňové příjmy

3786001

1000

3785001

3785001

3786001

3 Kapitálové příjmy

20000

0

20000

20000

20000

306600

153000

153600

160536

313536

12471601

154000 12317601 12324536

12478536

12318601

1000 12317601 12324537

12325537

12176960

1000 12175960 12629160

12630160

4 Přijaté dotace
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci (153 tis.
tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 1)
5 Běžné výdaje
6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci (153 tis.
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5)
8 Splátky úvěrů
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 31.12.14
8 Financování celkem

1263000

0

1263000

1263000

1263000

13439960

1000 13438960 13892160

13893160

13286960
-2070000
3038359

1000 13285960 13739160
0 -2070000 -2070000
-153000 3191359 3637623

13740160
-2070000
3484623

+968359

-153000 +1121359 +1567623

+1414623

- Zastupitelstvo obce schvaluje 1. změnu rozpočtu na rok 2016
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV.-12-8011625-001 mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 a obcí Střítež n.B. pro stavbu zemní kabelové vedení NN - Střítež nad Bečvou, p.č. 922/5, Hanák NNk.
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Barešem, 756 52 Střítež nad Bečvou č. 177 pluhováním
sněhu traktorem s radlicí. Dohodnutá cena činí 500,- Kč
vč. DPH za 1hod. pluhování.
- Rada obce schvaluje na základě Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o pronájmu části technologie č. 02/TKR/2004,
článek 6.4. souhlasné stanovisko ke zkalkulované nové
ceně pro ,,Nejnižší TV a R nabídku“ ve výši 89,Kč/měsíc pro TKR Jašek, s.r.o. Nádražní 628, Rožnov
pod Radhoštěm 756 61.

Usnesení ze 22. zasedání
Rady obce Stříteže nad Bečvou
konaného dne 12.1.2016
- Rada obce schvaluje zaslání dopisu, vypracovaného
Ing. Gerlou, na příslušné ins tuce ohledně možnos
zřízení železniční zastávky u střítežského mostu.
- Rada obce souhlasí s provedením opravy dešťové kanalizace na autobusové točně.
- Rada obce schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o dodávce pitné vody č. TRL08006 mezi obcí Střítež nad
Bečvou jako odběratelem a Ing. Ladislavem Trčkou jako
dodavatelem na rok 2016. Cena vody je 13,90 Kč/m3
bez DPH , vč. DPH 15,99 Kč/m3.
- Rada obce schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě na
odběr separovaných odpadů mezi obcí Střítež nad
Bečvou a TS Valašské Meziříčí s.r.o. Předmětem
dodatku je navýšení ceny za odběr plastů na 0,50
Kč/kg.
- Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 9 v bytovém domě č. 242 pro pana Romana Holiše na
dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
- Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o předání
bytu č. 1 po zemřelém Jindřichovi Vavřínovi a souhlasí s
nutnými úpravami v bytě.
- Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnu neinves ční dotace z rozpočtu obce Střítež
nad Bečvou č. 2/2016 jako poskytovatele dotace pro
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Střítež
nad Bečvou jako příjemce dotace ve výši 4 000,- Kč.

OBECNÍ
V DOVOD
2016
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, tak jako každoročně na začátku nového roku 2016,
krátké ohlédnutí za provozem obecního vodovodu v loňském roce.
Co se týká provozování vodovodu, je stále stejný a neměnný stav –
obecní vodovod je provozován vlastními silami, provozuje jej
Ing. Ladislav Trčka.
Obecní vodovod je zásobován ze tří zdrojů pitné vody. Stále jsou
přednostně využívána obecní prameniště č. I. a II. a Černý potok.
V případě nedostatečné kapacity je voda doplňována z vodního
zdroje na prameništi Zašová ze studny č. 5. Voda z vodního díla
Stanovnica, z kterého je pitná voda dodávána společností VaK
Vsetín a.s. je využívána v případě, kdy vlastní zdroje vody jsou
z provozních důvodů odstavené a jako havarijní záloha.
I nadále je vodárenské zařízení v rámci provozní údržby
udržováno a opravováno. Pravidelně jsou vyčištěny od křovin a
plevelů povrchy jímacích objektů a vodojemů. Taktéž probíhá
pravidelné čištění jímacích objektů, filtru a jímek vodojemů.
V rámci provozu vodovodu došlo ke snížení ztráty sítě na úroveň
obvyklou pro náš vodovod – tj. okolo 2500 m3/rok. V roce 2015
nebyly zaznamenány poruchy na vodovodní síti. I nadále dle
potřeby probíhají opravy dle aktuálních požadavků – tj. zejména
opravy nefunkčnosti zákopových souprav pro uzavírání
vodovodních přípojek.
Dále bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za nahlášení
stavu vodoměru. Tato pomoc urychlila zápisy stavů vodoměrů
a pomohla k rychlému vystavení vyúčtování vodného.
V roce 2015 byla dokončena výměna domovních vodoměrů. Další
plánována výměna vodoměrů bude po 6-ti letech. V souvislosti s
výměnou vodoměrů chci na tomto místě upozornit odběratele,
aby dbali na nepoškozenost plomb na vodoměru a
plombovacím pouzdře šroubení vodoměrů. Odběr vody s
poškozenými plombami je ze strany provozovatele považován za
neoprávněný a ve smlouvě na dodávku vody je na toto
pamatováno nemalou sankcí. V případě zjištění takovéhoto odběru
není možné akceptovat jakékoliv výmluvy odběratelů. Za
nepoškozenost plomb odpovídá v plné míře odběratel, nikoliv
provozovatel. Pokud je potřeba z nějakého důvodu poškodit
plombu na šroubení vodoměru, je nutno toto ihned ohlásit
provozovateli. Není problém s přeplombováním vodoměru v
případě nutného zásahu, je problém když takovýto vodoměr
provozovatel nalezne.

Usnesení ze 23. zasedání
Rady obce Stříteže nad Bečvou
konaného dne 27.1.2016
- Rada obce souhlasí, aby v souhlasu se stavbou
,,Střítež nad Bečvou ., Dolní konec, NNV“, číslo ČEZ: IE12-8004208 byl uveden požadavek na levnější řešení
přeložky v délce 100 m před Jednotou a Obecním
úřadem i s variantou přemístění sloupů na okraj místní
komunikace.
- Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnu dotace mezi obcí Střítež nad Bečvou a
Diakonií ČCE, Hospic Citadela, Valašské Meziříčí ve výši
12 200,- Kč.
- Rada obce schvaluje nařízení obce Stříteže nad
Bečvou č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád a stanoví
zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci.
- Rada obce schvaluje smlouvu o dílo o provádění zimní
údržby obecních cest v katastru obce Střítež nad
Bečvou mezi obcí Střítež nad Bečvou a panem Jakubem
www.striteznb.cz
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Vodovodní síť v byla v roce 2015 rozšířena o 231 m vodovodního řadu 3-10, DN 80 v lokalitě Bokšinec. Nákladem stavebníků byl
vybudován nový vodovod pro lokalitu výstavby rodinných domků na pozemcích p. Váhaly.
Kvalita surové i distribuované pitné vody je i nadále monitorována prostřednictvím provozních rozborů. Kvalita pitné vody z vlastních
zdrojů je stabilně dobrá, splňuje všechny ukazatele vyhlášky na kvalitu pitné vody. Stále však nedosahuje požadovaných limitů na obsah
vápníku a hořčíku. Celková tvrdost vody Ca+Mg se stále pohybuje kolem hodnoty 2 mmol/l = 11,2 n°. Kvalita pitné vody ze studny č. 5 se
nezměnila, stále je velice dobrá, všechny sledované ukazatele jsou v polovině rozsahu povolených limitů.
Na závěr uvedu jako pokaždé několik bilančních čísel z provozu vodovodu. Za povšimnutí stojí každoroční zdražení pitné vody od
společnosti VaK Vsetín a.s. pro své odběratele (okolní obce Zašová, Vidče, města Zubří, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm) a
znatelný rozdíl ceny vody v naší obci.
Za povšimnutí stojí
nákupní cena vody Provozní a ekonomická bilance vodovodu:
od společnosti VaK
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Vsetín a.s., která se
Množství vyrobené vody – vlastní zdroje
45 109 m3/rok 45 041 m3/rok 43 695 m3/rok
dlouhodobě pohyMnožství převzaté vody – VaK Vsetín a.s.
2 931 m3/rok
3 824 m3/rok
2 097 m3/rok
buje nad cenou vody
Délka vodovodních a přiváděcích řádů
8 835 m
8 835 m
9 066 m
pro odběratele. PrakPrůměrná denní spotřeba vody v obci – celková
108,0 m3/den
133,98 m3/den 101,76 m3/den
ticky to znamená, že
Průměrná denní spotřeba vody v obci – obyvatelstva 75,2 m3/den
77,3 m3/den
86,7 m3/den
bez vlastních zdrojů
3
3
Ztráta vody ve vodovodní síti
8 615 m /rok
9 682 m /rok
2 345 m3/rok
(Jímání I, Jímání II,
Jímání Černý potok a
Cena převzaté vody od VaK a.s.
22,31 Kč/m3
22,54 Kč/m3
22,77 Kč/m3
23,00 Kč/m3
studna č. 5 v prame3
3
3
Cena
vody
pro
spotřebitele
–
obec
Střítež
21
,Kč/m
21
,Kč/m
22
,Kč/m
22,00 Kč/m3
ništi Zašová) bych
3
3
3
Cena vody pro spotřebitele od společnosti VaK a.s. 43,59 Kč/m
44,39 Kč/m
44,97 Kč/m
45,66 Kč/m3
nebyl schopen udržet
cenu vody na uvede(v případě provozu vodovodu společnosti VaK a.s.)
né cenové úrovni.
Ing. Ladislav Trčka

občanům. Celkem bylo prodáno 80 m33 paliva a v samovýrobě si občané vyrobili dalších 13 m paliva.
V pěstební činnosti bylo provedeno 3,06 ha probírek
do 40 let věku a 0,45 ha prořezávek. Zalesňování
proběhlo na ploše 1,63 ha a vylepšování 0,87 ha.
Celkem bylo zalesněno 10.500 ks sazenic a to 3 500 ks
smrku, 6 000 ks buku, 1 000 ks jedle. 1000 ks sazenic
bylo z vlastní produkce. Vyžínání bylo provedeno na
ploše 8,7 ha a následně se sazenice ošetřily proti okusu
zvěří Aversolem.
Byla postavena oplocenka v délce 250 m.
Závěrem lze konstatovat, že plánovaný hospodářský
výsledek byl překročen a dosáhl 2 162.122,- Kč.

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
obce Střítež nad Bečvou v roce 2015
Rok 2015 byl pro obecní lesy rokem extrémním. Létu
dominovala tropická vedra a sucha a s nimi spojené
vyšší ztráty na zalesněných pasekách. Bohužel tyto
klimatické podmínky způsobily také výrazný nástup
kůrovce a zvýšený výskyt souší. K oslabení smrků
přispělo i to, že byl semenný rok. Vláhový deficit pak
pokračoval i na podzim. To vše přineslo v druhém
pololetí přebytek dříví na trhu, jehož důsledkem bylo
snížení realizačních cen. Pád cen pokračuje i v letošním
roce a zlepšení situace se nedá v dohledné
době
3
očekávat. V roce 2015 se tak vytěžilo 2.895
m
dříví.
Z toho úmyslná
těžba dosáhla 206 m3 a kůrovcová
3
těžba 2530 m . Zbytek jsou souše, vývraty a zlomy.
Těžiště boje s kůrovcem spočívá především v soustavném vyhledávání napadených stromů a jejich
následné likvidaci ještě před vyrojením brouků. Toto je
velmi náročné na čas a organizaci práce. Při pozdním
zpracování kůrovcového dříví dochází vedle šíření
kůrovce i k znehodnocení dřeva a k následnému poklesu jeho ceny.
Vloni se však kůrovec množil takovým tempem, že
nebylo v silách vlastníků lesa tomu zabránit.
Nejpostiženější lokalitou v rámci obecních lesů je
Hostýn a nově i lesy ,,v Americe“ a lesy na katastru Velké
Lhoty.
Tržba za dřevo dosáhla 3.876.511,- Kč bez DPH.
Kůrovcová kalamita sebou nesla i zvýšený prodej paliva

Výnosy :
Výnosy z prodeje dřeva a sazenic
Výnosy z dotací kraje
Výnosy z dotace na oplocenku
Výnosy celkem

3 876.511,27.251,14.145,3 917.907,-

Náklady :
Materiál
117.562,Opravy a údržba (pila)
7.620,Cestovné
1.058,Služby
760.384,Mzdy
610.899,Odvody z mezd ( ZP a SP )
214.163,Pojištění
44.099,Náklady celkem
1 755.785,Ing Jaroslav Koleček OLH

-3-

www.striteznb.cz

dem družstvo Trojanovic s krásným časem 14:94, následováno
dvěma družstvy z Tylovic. Ženskou kategorii ovládly holky z
Tylovic s časem 20:70 a za nimi Veselá a Vigantice. V mužích na 35
let dominovalo družstvo z Vlčovic s časem 17:94, a dále Velké
Karlovice a Vidče. Zde bych chtěl poděkovat všem členům výboru,
dobrovolných hasičů a občanům obce, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravě a realizaci hasičského výletu, zvláště bych pak chtěl
vyzdvihnout nasazení a usilovnou práci dvou hlavních pořadatelů
Tomáše Kolečka a Honzy Basela, kteří nejenom s chystáním a
organizací, ale také za závěrečným úklidem strávili hodně času a
usilovné dřiny. Nicméně to byla jen taková zkouška, jestli to
všechno zvládnou a povedlo se jim to, takže jsme rádi, že máme
takové dva schopné a zkušené hlavní pořadatelé, kteří se
fundovaně postarají o akci libovolného rozsahu. No, máme se na
co těšit. Léto a následný podzim se nesly v duchu poklidného
vesnického života. Pomáhali jsme s organizací různých akcí (jako
bylo například pálení čarodejnic, pomoc s organizací rozsvícení
vánočního stromečku, atd.), školili a prováděli výcviky. Letos se
prověřovací cvičení konalo ve Veselé a proběhlo bez jakýchkoliv
komplikací. Co se týče nových nákupů a techniky, tak jsme v rámci
sboru koupili nový velký výletní stan a k němu odpovídající počet
sedacích souprav. V rámci jednotky přibyly nějaké nové přilby a
zásahové rukavice, házecí pytlík s lanem pro záchranu na vodě,
jelikož osobní zásah na vodě je vždy až poslední možností, a také
kalové čerpadlo prošlo rozsáhlou opravou. Pomalu bychom měli
začít mluvit o rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je v
havarijním stavu a také k obnově našeho výjezdového vozidla,
které zatím jezdí, ale také to nebude navždy. Avia je univerzální
vůz, kde lze naložit všechno a i když neveze žádnou vodu, tak ji lze
vybavit velkým množstvím technických prostředků, takže je těžce
nahraditelná. Můj názor je, že nějaký transit bez příslušné požární
nástavby je vhodný pouze pro vození dětí na soutěže v požárním
sportu, ale ne pro zásah například při povodních. Od 1.1.2016
začne platit nový zákon o Hasičském záchranném sboru ČR, kde se
mimo jiné říká, že JSDH všech kategorií mají nárok na poskytnutí
státní účelové dotace, takže možná i tohle bude v budoucnu ta
cesta, kterou získáme prostředky na obnovu naší požární techniky.
Dále zde byly nějaké pokusy o obnovu a opravu Stratílka, která by
ovšem byla velice nákladná. V příštím roce bychom chtěli pořídit
ještě několik párů zásahové obuvi, nějakou osvětlovací techniku a
také vysunovací žebřík. Co se týče organizační stránky věci, tak je
třeba připravit nějakého nového velitele jednotky, který nahradí
mě v mé dočasné funkci, jelikož většinu času bohužel již trávím v
Brně, a pokusí se dokončit zase aspoň pár věcí z těch mnoha, co
jsem si předeslal a většinu z nich nestihl. Velkým restem pro nás je
opět nestihnutí vyčistění studní asi u 4 občanů obce, což se
pokusíme hned z jara splnit. Bylo to způsobeno poruchou kalového
čerpadla, malým množstvím lidí, špatným počasím a samozřejmě
taky našimi výmluvami, takže jak říkám, pokusíme se vše napravit.
Závěrem bych chtěl poděkovat novému výboru, který to dle mého
názoru skvěle a s přehledem zvládá a já jen doufám, že mu to tak
půjde i nadále. Velké díky patří také panu starostovi a všem
pracovníkům obecního úřadu, kteří nám vždy vyjdou vstříc. Do
nového roku 2015 přeji Vám, občanům Stříteže nad Bečvou,
všechno nejlepší, hodně zdraví a úspěchů. Ať je tento nový rok
aspoň stejně dobrý, jako byl ten minulý.

ZPRÁVA
o činnosti jednotky SDH
a SDH Střítež nad Bečvou
za rok 2015
Jsem rád, že jsme se i tento rok mohli zde sejít na zasedání
valné hromady SDH a připomenout a projednat, co se za celý rok v
naší obci z pohledu dobrovolných hasičů událo. Jak si všichni
zajisté pamatujete, tak i minulý rok, ostatně jako rok každý, jsem
předesílal v naší obci převážně klid a pohodu. Tohle přání se mi
opět vyplnilo a naše jednotka zasahovala pouze u jedné události a to
ještě jen z části, ale k tomu se dostaneme. Hned na začátku roku
jsme byli překvapeni kolik zbytečného papírování, které se poté
objevilo ještě i někdy v jeho polovině, jsme nuceni ze strany
Sdružení hasičů ČMS absolvovat a navíc ještě snad ve třech
kopiích. Dle mého názoru jde část věcí určitě vyplnit po internetu a
většinu věcí lze vyplnit například v intervalu několika let, například
zdali je hasičská zbrojnice v majetku obce nebo SDH, což se určitě
nemění z roku na rok. Také mi není zcela jasné, proč SH ČMS
potřebuje sbírat a získávat nějaké údaje o požární technice v majetku obce potažmo jednotky. To je jen takový návrh na projednání
na schůzi okresního či krajského sdružení. Každé zbytečné
papírování jen obtěžuje a navíc bychom mohli trošku pošetřit ty
lesy. V lednu nás čekal, jak již tradičně, hasičský ples. Jednalo se o
již osvědčený ples v RETRO stylu, kdy lidi vytáhli své staré,
zaprášené, moly prožrané o dvě velikosti menší šaty a obleky, které
vyčistili, zašili a kdo ví, jak to udělali, že to všem skvěle slušelo.
Myslím, že nám hrála skupina GASPARY, ale další podrobnosti po
mě nechtějte. Únor byl právě ve znamení toho výjezdu, o kterém
jsem mluvil na začátku. Dne 2. 2. v půl čtvrté odpoledne byl naší
jednotce nahlášen požár sena v kůlně o rozloze 10 x 5 m za
sokolovnou. V tomto čase by jistě každý čekal, že se všichni v práci
chystají na konec směny a odjezd domů...a ono to tak opravdu bylo.
Takže trvalo nějakou dobu než se členům jednotky podařilo přijet z
přilehlých měst do hasičské zbrojnice, obléct se do zásahových
oděvů a - potom co viděli, že se požár nachází jen přes cestu od
hasičárny a síly a prostředky z Valašského Meziříčí, Rožnova a
Zašové jsou více než dostačující – tam dojít pěšky a nechat naši
stařičkou AVII odpočívat. Díky rychlému zásahu profesionálních i
dobrovolných sborů se podařilo kůlnu zachránit. Jinak se jaro
neslo v duchu příprav na okrskovou soutěž, která se letos konala,
pokud se nepletu, někde na Bečvách. Jsem velice rád, že se nám i
letos podařilo zúčastnit. Nicméně na vítězství to zatím ještě nebylo.
V červnu nás čekala požární asistence při zapalování Jánských
ohňů, kterou pořádal pan Igor Dobeš. Akce proběhla pod dohledem
našich zkušených členů naprosto bezpečně a k žádnému požáru
přilehlých stepí a porostů nedošlo. Poslední víkend nás čekal
hasičský výlet a soutěž v požárním sportu. Letos jsme se pokusili o
menší změnu, kdy v sobotu proběhl dětský den a večerní zábava. A
v neděli nás čekala pouze soutěž. Nevím jak ostatním – nechám do
diskuze – ale mě se tohle uspořádání velice líbilo. I když počasí moc
nevyšlo, tak dorazilo vcelku dost lidí a všichni jsme si to náramně
užili. Na soutěž po loňském slabším ročníku dorazilo úctyhodných
25 družstev, přičemž v kategorii mužů do 35 let zvítězilo s přehle-

www.striteznb.cz

zkráceno a upraveno ze zprávy velitele JSDH Střítež Tomáše Fabiána
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Náš tradiční hasičský ples připadl v tomto roce na
sobotu 16.1. Tentokrát to byl maškarní a byli jsme
všichni mile překvapeni kreativitou a nápaditostí
návštěvníků. Hojnou účast podpořila i mezinárodní
reprezentace, a tak jste mohli vidět v družné zábavě
vedle sebe osoby z Divokého západu i klasického
Ruska. Nechyběly ani postavy z pohádek, z říše zvířat či
rostlin, nebo andělské stvoření a přízraky ze záhrobí.

jedná. Ovšem největšími šťastlivci se stali vězni,
jejichž novým majetkem se stal tablet. Celým
zábavným večerem provázela ostravská kapela Expres,
připraveno bylo také vynikající občerstvení. Pořadatelé
by chtěli tímto poděkovat všem zúčastněným,
sponzorům i podpoře žen z oddílu volejbalu a
dobrovolníků a těší se na další ročník.

Organizátorům dalo velkou práci vybrat mezi tolika
maskami ty nejlepší. Na plné čáře to však vyhrála
Marfuša.

Další ceny si pak odnesli strašáci do zelí, drůbež z farmy
pana Dobše, neandrtálci a kankánové tanečnice, které
po celý večer přitahovaly zraky pánského osazenstva.
Speciální výhru získal ještě převlek staříčků, protože až
do vyhlášení se nikomu nepodařilo zjistit, o koho se
-5-

www.striteznb.cz

Všem zdůrazňuji, že zatímco dříve na vytopení domu,
ve kterém táhlo přes okna i dveře, stačily kotle H412 a
H418, ve kterých se topilo pomalounku a delší dobu,
dneska si do stejného domu lidé paradoxně instalují
zejména litinové kotly 22 až 35kW a přitom mají
plastové dveře a okna, zateplenou půdu a někdy i stěny
domu. Možná proto, že chtějí mít teplo ihned po
zatopení, když přijdou z práce. Takhle to ale nejde.
Ale k topení. Topení je vlastně chemický proces, při
kterém se uhlík, ze kterého je složeno vše živé,
okysličením mění na kysličník uhličitý a oxidy a hlavně
na teplo. Tento proces se nazývá hořením. Pro každou
fázi hoření musí být přiměřený přebytek kyslíku.
Optimální poměr kyslíku vůči uhlíku se nazývá
stechiometrický poměr. Pokud ale zatopíte a nedáte
ohni tento malý přebytek kyslíku, začnou vám vznikat
hořením složité uhlovodíky, nazývané dehty. Stává se
z Vás malá déza a z Vašeho komína, respektive z Vaší
spalinové cesty, časovaná bomba! Otázkou času je to,
kdy Vám zahoří dehet v komíně a kdy budou u Vás
asistovat hasiči.
To, že se Vám ale v komíně začal vyskytovat dehet,
nemusí být jen otázkou špatného topení. Může to být
netěsností spalinové cesty. Obyčejně se to projevuje
tak, že při čistění komína máte všude plno sazí nebo
nedokážete regulovat oheň ve spotřebiči. V horším
případě při vyhoření komína nemáte šanci zmírnit
požár v komíně. Můžou chybět nebo nejdou dovírat
dvířka, být špatné těsnění, děravý kouřovod nebo
prasklý komín. V takovém případě je třeba se jen modlit
a zpytovat svědomí.
Stejně tak
dehet bývá z mokrého dřeva nebo
nekvalitního uhlí. V obou případech Vám radím
opatřovat si tato paliva s předstihem a nedůvěřovat
prodejci až za hrob. On chce prodat a dělá pro to vše!
Proto je třeba volit seriózního, který dlouhodobě
dodává kvalitní palivo a za to Vám ručí svým jménem.
Imaginární společnosti a obchodní sdružení Vám
neprodají nic dobrého!!!
Na závěr nemohu opomenout kvalitu a průchodnost
spalinové cesty. Myslet si, vždyť to topilo tak dlouho a
bez chyb, je zcestné. I my stárneme a i když jsme byli
dříve bez chyb, dneska už je máme. Spalinová cesta se
v ústí zanáší, netopíme tolik, jak jsme topili dříve,
spaliny vypouštíme studené a ony se nabalují a nabalují
na stěny komína.
A příklad na závěr: To máte jako
na zastávce. Vždycky jezdil
velký autobus, ale oni pořád
posílají menší a menší, a těch
lidí tam je furt stejně....Takže
topte tak, jak chcete, aby topil
Váš soused!

POSTREHY
kominíka
aneb jak správne topit pevnými palivy
Určitě mi dáte za pravdu, že správně topit je věda. Celý
svět řeší problém se skleníkovými plyny, smogem a
imisemi. Spousta majitelů nemovitostí má zaručené
recepty, jak na to. Některé jsou dobré a poučné, jiné
málo dobré, některé stojí za starou bačkoru.
O tom, jak majitel topí, se může přesvědčit každý, kdo
se podívá vymetacími dvířky na půdě nebo na střeše do
komína. Pokud jsou v komíně rezavě černé nebo tmavě
šedočerné lehoučké saze, je to víceméně v pořádku.
Pokud je ale v komíně lesklý černý povlak, lesklé
šupiny a hrudky či lesklá pěna nebo vlhká hmota, je
něco špatně! To je dehet, který si sami vyrábíme a který
Vám zapříčiní spoustu budoucích problémů.
V zásadě je potřeba rozlišit, v jakém spotřebiči topíme.
V lokálním, což je sporák v kuchyni nebo kamínka,
obyčejně topíme tím, co máme po ruce a většinou se v
něm topí dlouhodobě.
U krbu už je to složitější. Ty betonové či šamotové
dělíme na otevřené a uzavíratelné. V otevřených se
obvykle topí jen na vánoce nebo když přijedou vnuci.
Slouží jako dekorace a co kdyby. Uzavíratelné,
obyčejně se skleněnými dvířky, dělíme podle média,
kterým je teplý vzduch nebo topná voda. V tom prvním
se obyčejně nedobré topení projeví černým sklem a
slabou teplotou ohřátého vzduchu. U topení do
kapaliny je to podobné s tím rozdílem, že se nám ve
zvýšené míře zanáší i stěny výměníku. Ty obyčejně
bývají trubkové nebo deskové a jsou problematicky
čistitelné. Navíc zvýšené zanášení způsobuje i teplota
vratné vody, která by měla mít 55-65 stupňů.
U topení v kotlech je to velmi podobné jak topení v krbu
s teplovodním výměníkem. Pokud je nastaven topný
systém tak, že z kotle odchází vlažná topná voda a do
kotle se vrací voda studená, je vše špatně. Nejlepší
spalování mají samozřejmě nízko výkonné kotly
napojené na samotíž, protože díky malému výkonu se v
nich topí
podstatně delší dobu. A samozřejmě
automatické kotle, ve kterých je stálý žár, což jsou kotle
IV. a V. emisní třídy.
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VALAŠI NA ZAČÁTKU ROKU OPĚT ŠTĚDŘEJŠÍ!
O víkendu po svátku Tří králů již tradičně vyrazily lidem v akutní nouzi, kteří potřebují přímou pomoc. „Pro
kolednické skupinky do ulic všech měst a obcí. Pro zlepšení dostupnosti našich služeb je třeba též doplnit
Charitu Valašské Meziříčí koledovalo letos 333 vozový park. Sehnat peníze na automobily je velice
skupinek. Počasí letos přálo a finanční výsledek se obtížné, a tak nám nezbývá jiná možnost než pořídit je
ukázal být velmi příznivý.
právě z výtěžku Tříkrálové sbírky“, vysvětlil ředitel.
V pátek a v sobotu 8. a 9. ledna 2016 probíhala v našem „Těší nás, že ze strany dětí i dospělých je o koledování
děkanátu každoroční Tříkrálová sbírka. Tato akce by stále větší zájem. Oproti roku 2015 přibylo 35 skupinek.
nikdy nemohla být úspěšná, pokud by se do ní Koledování by se ale neobešlo bez koordinátora, který
nezapojily spousty dobrovolníků, kterým nevadí
působí v každé obci, a bez dalších pomocníků, kteří
obětovat čas a napnout síly, aby pomohli těm, kteří
koledníkům zajistí potřebné zázemí, např. připraví pro ně
pomáhají. Po celé republice se do koledování zapojují
desetitisíce koledníků. Tříkrálová skupinka čítá jednoho svačinu, teplý čaj. Všem těmto lidem patří velký dík, byť i
vedoucího a tři koledníky, většinou děti a to různého za každou malou pomoc, která přispěje ke zdárnému
věku - od nejmenších až po mládežníky. Letos se v celé průběhu celého koledování. Této pomoci si velmi
oblasti působnosti Charity zapojilo 333 skupinek, což vážíme. Děkujeme též všem štědrým dárcům,“ shrnul
čítá odhadem 1 300 koledníků. V loňském roce se po- Jan Lušovský, koordinátor Tříkrálové sbírky v Charitě Val.
Meziříčí.
dařilo posbírat finanční prostředky v celkové výši
1 927 315 Kč. Jelikož štědrost na
Valašsku je rok od roku vyšší,
panovalo během počítání výtěžku
rok 2014
rok 2015
rok 2016
na-pětí, zda se podaří překonat
54 402 Kč
48 836 Kč
48 108 Kč
částku 2 miliony korun. Už ve čtvr- Horní Bečva
tek 14. ledna dopoledne bylo jasné,
72 889 Kč
Prost. Bečva
74 852 Kč
76 737 Kč
že se toto očekávání naplní. Po97 203 Kč
dařilo se vybrat částku 2 036 380 Kč. Dolní Bečva
87 979 Kč
95 623 Kč
„V předvečer Tříkrálové sbírky se
99 670 Kč
Hu sko
90 500 Kč
101 200 Kč
rozšířila fáma, že velká část výtěžku
poputuje na pomoc uprchlíkům. To
47 402 Kč
Vigan ce
44 718 Kč
50 788 Kč
ale dle pravidel rozdělování výtěžku
351 540 Kč
297 008 Kč
321 839 Kč
není možné. Jako každý rok se 58% Rožnov p. R.
výtěžku vrátí místní Charitě,“ řekl
116 587 Kč
Val. Bystřice
111 640 Kč
114 847 Kč
ředitel Charity Jiří Gavenda a do19 584 Kč
plnil, že v případě Charity Val. Velká Lhota
16 226 Kč
17 316 Kč
Meziříčí půjde o částku okolo 1 200
193 193 Kč
Zubří
165 798 Kč
180 630 Kč
000 Kč. Tato suma bude využita na
pomoc po-třebným v regionu
76 448 Kč
Vidče
62 265 Kč
70 448 Kč
působnosti Charity Val. Meziříčí.
Střítež
22 842 Kč
20 179 Kč
20 287 Kč
V plánu je zakoupení kompenzačních pomůcek pro střediska v
118 476 Kč
Zašová
99 057 Kč
115 933 Kč
Rožnově p. R. a Kelči. Část výtěžku
1 119 058 Kč 1 213 756 Kč 1 270 506 Kč
bude opět vyčleněna na pomoc

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME ZA VELKOU ŠTĚDROST A PŘÍZEŇ, KTERÉ SI VELICE VÁŽÍME!
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DĚTSKÝ KARNEVAL

„ Nic nebylo krásnějšího, než letošní dětský maškarní ples.
Lítali motýli, běhali šmoulové“. Takto hodnotil jeden z návštěvníků letošní karneval pořádaný střítežskou mateřskou
školou v sobotu 30.1. O jeho kvalitě mluví i každoročně
zvyšující se návštěvnost nejen místními, ale také rodinami z okolních obcí. Celé odpoledne dětem i dospělým při
hrách a doprovodném programu animoval Čmelda Honza
Kraus, holky i kluci se mohli vyřádit mezi konfetami a
serpentinami.
Snad každá maska si odnesla nějakou cenu, ať
již za kostým nebo ze
soutěže či losování
štěstíčka. Každoročně mohou také
všichni zúčastnění
obdivovat dokonalost a originalitu rodinných
masek, které ani
letos nechyběly.
Ro z h o d n o u t s e ,
která by měla zvítězit nebylo jednoduché. Letos vyhrála skupina Za hubičku –
pouťová atrakce s prodejci balonků a kolotočem labutí. Na
druhém místě se umístily postavičky ze Šmoulí vesnice a
bronz si odnesla rodina Mimoňů.
Radostnou atmosféru podpořilo vzorně připravené
občerstvení s mnoha druhy zákusků a dezertů. Akce byla
ukončena večírkem rodičů a přátel školky za doprovodu
hudební skupiny Triomix a pořadatelé by tímto chtěli
vyjádřit také velký dík všem sponzorům a dobrovolníkům,
kteří se podíleli na přípravě i průběhu celého karnevalu.

VÈELAØSKÝ KURZ
Poslední dobou se stává, že se nejen do naší organizace,
hlásí noví včelaři, kteří ale, jak se ukazuje během roku,
nemají o včelaření nejmenší znalosti, byť třeba
nastudované alespoň teoreticky z knih. Proto jsme na tuto
situaci zareagovali na okresním předsednictvu na Vsetíně
a ve spolupráci OO Vsetín a ZO ČSV Valašské Meziříčí
bychom chtěli v jarních měsících uspořádat kurs pro
začínající včelaře. Jednalo by se zhruba asi o 5 sobot
během měsíců březen až květen, kdy by byly uspořádány
přednášky od učitelů včelařství a nakonec v jarních
měsících by došlo i na nějaké praktické ukázky ve
včelách, výrobu rámků, zatavování mezistěn atd.
Teoretické přednášky by probíhaly pro zájemce z našeho
regionu nejspíš ve Valašském Meziříčí, Hrachovci nebo
nějakém blízkém okolí, praktické práce ve včelstvech by
proběhly u pana Drdy ve Valašském Meziříčí na
Štěpánově. Naše představa je, že by celý kurs měl stát
zhruba do 500,- Kč, které by pokryly nejnutnější náklady,
každý by měl obdržet nejspíš i nějakou odbornou knihu o
včelaření, drobné občerstvení apod. Tohoto kursu bych
chtěl, aby se zúčastnili všichni noví včelaři, kteří letos
začínají v katastru Zašové, Veselé a Stříteže včelařit a
pokud někoho takového nového znáte, prosím o kontakt
na něho. Navíc se samozřejmě může přihlásit z naší
organizace kdokoliv, obzvlášť ti, kteří třeba začali včelařit
v nedávné době a chtěli by si své znalosti prohloubit nebo
se třeba dozvědět pro ně úplně nové věci, které vůbec
neznají. Prosím tedy zatím nezávaznou přihlášku, kdo by
se chtěl tohoto kursu zúčastnit. Podle počtu účastníků
bychom dále plánovali další organizační věci (velikost
sálu, termíny, počty přednášek apod). Celé bychom to ale
chtěli mít trochu omezeno počtem účastníků, aby se
opravdu hlavně při praktických ukázkách na každého
dostalo a učitelé se jim mohli věnovat (při větším počtu
zájemců by se mohl kurs opakovat a podle úspěšnosti a
našich zkušeností by pak pro zájemce z jižních obcí
okresu probíhal další kurs i někde v oblasti Vsetína).
Prosím Vaše přihlášky nejraději do 28. 2. 2016. Byl bych
rád, aby přihlášky byly od opravdových zájemců a byly
reálné, abychom někde teoreticky nenahlásili někoho, kdo
pak ztratí zájem a nakonec se nezúčastní.
Ing. Miroslav Macháček, předseda ZO ČSV, Zašová 114,
tel. 776 679 985,
mirek2106@seznam.cz

